م�صري �أوروبا �سيتغري ب�سبب احلرب

�ص 07

االحتاد الأوروبي :التحول الكبري نحو ال�شرق!

خربات وطنية وعربية ت�شارك يف جلنة

•• الفجر -خرية ال�شيباين

حتكيم حتدي (مليون مربمج عربي)

تعمل احل��رب يف �أوكرانيا على تغيري مركز الثقل يف االحت��اد الأوروب��ي :تكت�سب دول
البلطيق وبولندا ورومانيا وزناً ،ناهيك عن التو�سيع املحتمل يف امل�ستقبل.
يف و�سائل الإع�لام الدولية ،تبدو كاجا كال�س حا�ضرة يف كل مكان .فعندما ال جتيب
رئي�سة ال ��وزراء الإ�ستونية على �أ�سئلة قناة �سي ان ان الأم��ري�ك�ي��ة ،تكتب م�ق��االت يف
الأ�سبوعية الربيطانية الإيكونومي�ست� ،أو يف نيويورك تاميز .ويف برلني ،يف نهاية
�أبريل ،تركت املحامية ال�سابقة البالغة من العمر  44عامًا ب�صمتها يف خطاب ،الغاز قد
يكون باهظ الثمن ،لكن احلرية ال تقدر بثمن ،قالت للأملان الذين كانوا حينها حذرين
ب�ش�أن فكرة فر�ض حظر على النفط والغاز الرو�سي.
بف�ضل لغتها الإجنليزية املمتازة ،وقدرتها على االت�صال والتوا�صل ،جت�سد كاجا كال�س
ب�شكل مثايل هذا اجليل اجلديد من القادة يف �أوروبا ال�شرقية ال�سابقة ،امل�صممون الآن
على الت�أثري يف ال�ش�ؤون الأوروبية .ففي دول البلطيق ،ولكن � ً
أي�ضا يف جمهورية الت�شيك
و�سلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا ،وقريبًا يف �سلوفينيا( .التفا�صيل �ص)14
مواقــيت ال�صالة
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

�أردوغ��������������ان ي��ت��ع��ه��د:
ل�����ن ن����ط����رد ال�ل�اج���ئ�ي�ن
ال�سوريني م��ن تركيا �أب��دا
•• �أنقرة-وكاالت:

حممد بن زايد خالل مباحثاته مع رئي�س الوزراء اليوناين (وام)

حممد بن را�شد خالل تر�ؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء (وام)

�شهدا تبادل مذكرات واتفاقيات تعاون بني الإمارات واليونان

برئا�سة حممد بن را�شد

جمل�س الوزراء يعتمد �سيا�سة جديدة للإ�سكان وبرناجما حممد بن زايد ورئي�س وزراء اليونان يبحثان ال�شراكة
متويليا للقرو�ض الإ�سكانية بتكلفة  11.5مليار درهم اال�سرتاتيجية وي�ؤكدان دعم جهود ال�سلم واال�ستقرار بالعامل

•• �أبوظبي-وام :

ت��ر�أ���س ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
نائب رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال ��وزراء حاكم دب��ي رعاه
اهلل اجتماع جمل�س ال��وزراء وال��ذي عقد يف ق�صر الوطن يف
العا�صمة �أبوظبي بح�ضور �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن
را�شد �آل مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء

وزي��ر املالية ،والفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية و �سمو ال�شيخ
من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�ش�ؤون الرئا�سة .
مت �ضمن �أجندة االجتماع اعتماد عدد من املبادرات والت�شريعات
وال�سيا�سات ال�ه��ادف��ة �إىل موا�صلة تطوير منظومة العمل
احلكومي يف دولة الإمارات( .،التفا�صيل �ص)2

•• �أبوظبي-وام:

بحث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل نهيان ويل عهد
�أب��وظ�ب��ي ن��ائ��ب ال�ق��ائ��د الأع �ل��ى ل�ل�ق��وات امل�سلحة �أم ����س ومعايل
ك�يري��اك��و���س م�ي�ت���س��وت��اك�ي����س رئ�ي����س وزراء ج�م�ه��وري��ة اليونان
ال�صديقة  ..م�سارات التعاون والعمل امل�شرتك بني البلدين يف
خمتلف اجلوانب يف �إطار ال�شراكة الإ�سرتاتيجية التي جتمعهما

� ..إ�ضافة �إىل جممل الق�ضايا والتطورات الإقليمية و الدولية
حمل االهتمام امل�شرتك.
من جهة �أخ��رى �شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زاي��د �آل
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ام�س
ومعايل كريياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س وزراء جمهورية اليونان
تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم بني عدد من اجلهات
يف دولة الإمارات العربية املتحدة اليونان( .التفا�صيل �ص)4-3

يف حت� ��د وا� �س �ت �ن �ك ��ار لأح � � ��زاب
معار�ضة ،تعهد الرئي�س الرتكي
رج ��ب ط �ي��ب �أردوغ� � � ��ان� ،أم�س،
ب ��أن��ه ل��ن ي�ع�ي��د �أب ��دا الالجئني
ال�سوريني �إىل بالدهم بالقوة.
وقال رجب طيب �أردوغان ،الذي
ت�ستقبل ب�ل�اده �أك�ث�ر م��ن 3.6
ماليني الجئ �سوري� :سنحمي
�أخ��وان�ن��ا امل�ط��رودي��ن م��ن �سوريا
ب�سبب احلرب حتى النهاية ..لن
نطردهم �أب�دًا من هذه الأر�ض،
بح�سب ما ذكرت فران�س بر�س.
وتابع� ،أمام جمموعة رواد �أعمال
ب��اب �ن��ا م �ف �ت��وح ع �ل��ى م�صراعيه
و�سنوا�صل ا�ستقبال ال�سوريني.
لن نعيدهم �إىل �أفواه ال َق َتلة.
وي�ع�ت�بر ت�صريح �أردوغ � ��ان هذا
ا� �س �ت �ن �ك��ارا ل �ت �� �ص��ري �ح��ات ق ��ادة
امل� �ع ��ار�� �ض ��ة ال� ��ذي� ��ن يطالبون
ب ��ان �ت �ظ ��ام ب� � ��إع � ��ادة الالجئني
ال�سوريني �إىل بالدهم.
وك��ان �أردوغ ��ان ��ص��رح ،الأ�سبوع
امل��ا� �ض��ي ،ب ��أن��ه ي�ح��ّ��ض��ر «لعودة
مليون" �سوري �إىل بلدهم على
�أ�سا�س تطوّعي.

كييف تتحدث عن بدء القوات الرو�سية عمليات اقتحام م�صنع �آزوف�ستال

�صواريخ فوق ر�أ�س رئي�س املجل�س الأوروبي ومقتل نائب قائد البحرية الأوكراين
•• عوا�صم-وكاالت:

�أك��د الرئي�س ف�لادمي�ير بوتني �أن
اجلي�ش ال��رو��س��ي يقاتل حاليا يف
�أوك��ران�ي��ا م��ن �أج��ل �شعب دونبا�س
وم��ن �أج��ل �أم��ن وطنه ،م�شريا �إىل
�أن رو��س�ي��ا ا��ض�ط��رت ل�صد عدوان
حمتوم عليها ،بتحرك ا�ستباقي.
ج��اء ذل��ك يف كلمة �أل �ق��اه��ا بوتني
خ�لال ال�ع��ر���ض الع�سكري الكبري
الذي �أقيم �أم�س يف ال�ساحة احلمراء
مبو�سكو مبنا�سبة الذكرى الـ77
لالنت�صار على النازية يف احلرب
الوطنية العظمى.
وه � �ن � ��أ ب ��وت �ي�ن ك� ��ل الع�سكريني
واملحاربني القدامى بعيد الن�صر
وقال :نحن فخورون بجيل الن�صر
الأبي البا�سل وواجبنا هو احلفاظ
على ذك��رى �أول�ئ��ك الذين �سحقوا
النازية.
وب �ع��د ��ض��رب��ة ج��وي��ة رو� �س �ي��ة على
العا�صمة الأوك��ران �ي��ة ،م�ساء 28
�أب��ري��ل ال�ف��ائ��ت بينما ك��ان الأمني
ال �ع ��ام ل�ل ��أمم امل �ت �ح��دة �أنطونيو
غ��وت�يري����ش ي�ج��ري زي ��ارة لكييف،
�أع ��ادت مو�سكو ال �ك��رة ،ول�ك��ن هذه
املرة مع م�س�ؤول �أوروبي.
ف� �ق ��د ا�� �ض� �ط ��ر رئ� �ي� �� ��س املجل�س
الأوروب��ي �شارل مي�شال لالحتماء

القاعدة تت�سلل �إىل ال�ضالع
من منطقة خا�ضعة للحوثيني
•• اليمن-وكاالت:

قتل � 10أ��ش�خ��ا���ص على الأق ��ل يف
مواجهات بني قوات احلزام الأمني
وع �ن��ا� �ص��ر م ��ن ت �ن �ظ �ي��م القاعدة
الإره� ��اب� ��ي يف حم��اف �ظ��ة ال�ضالع
ج�ن��وب��ي ال�ي�م��ن بينهم  3عنا�صر
من ق��وات احل��زام الأم�ن��ي ،وف��ق ما
�أعلنت وزارة الداخلية اليمنية.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية يف
بيان ن�شرته على موقعها الر�سمي
ت �ن �ع��ي ق � �ي� ��ادة وزارة الداخلية
ا��س�ت���ش�ه��اد  3م��ن منت�سبي قوات
احل ��زام الأم �ن��ي مب��دي�ن��ة ال�ضالع
�أث �ن��اء م��واج�ه��ة ع�ن��ا��ص��ر الإره� ��اب
داخ � ��ل �أح � ��د م �ع �� �س �ك��رات احل � ��زام
الأم � �ن ��ي .و�أ� � �ش ��ار ال �ب �ي��ان �إىل �أن
امل��واج �ه��ات ج ��اءت ب�ع��د �أن ت�سللت
جم �م��وع��ة م ��ن ت �ن �ظ �ي��م القاعدة
الإره��اب��ي من مديرية ج�بن ،التي
ُت�سيطر عليها جماعة احلوثي

رئي�س املجل�س الأوروبي ورئي�س الوزراء الأوكراين خالل زيارتهما مينا ًء بحر ًيا ،يف �أودي�سا (رويرتز)
ب�سبب ��ض��رب��ات ��ص��اروخ�ي��ة� ،أثناء ما نقلت فران�س بر�س.
بالدبابات واملدفعية ب��د�أت بتنفيذ
زي��ارة مفاجئة �إىل �أودي�سا ،املدينة يف الوقت ذاته �أعلنت وكالة الأنباء «عمليات اقتحام» مل�صنع �آزوف�ستال
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة يف ج �ن��وب �أوك ��ران� �ي ��ا ،الأوك��ران �ي��ة ع��ن مقتل ن��ائ��ب قائد لل�صلب يف ماريوبول حيث يتح�صن
وف��ق م��ا �أف ��اد م���س��ؤول يف االحتاد ال �ب �ح��ري��ة الأوك� ��ران � �ي� ��ة ،العقيد �آخر املدافعني عن املدينة.
الأوروبي.
�إيهور بيدزاي ،وذل��ك �أثناء قيامه ومل ي ��دل امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م وزارة
كما �أكد امل�صدر �أنه خالل لقاء بني مب�ه�م��ة ق�ت��ال�ي��ة ك �ج��زء م��ن طاقم ال ��دف ��اع الأوك ��ران� �ي ��ة �أولك�سندر
مي�شال ورئي�س ال��وزراء الأوكراين ط��ائ��رة م��روح�ي��ة م��ن ط ��راز ِ(مي موتوزيانيك مبزيد من التفا�صيل،
دي� �ن� �ي� �� ��س �� �ش� �م� �ي� �غ ��ال« ،ا�� �ض� �ط ��ر  ،)14م�شرية �إىل �أنه لقي م�صرعه غ�ير �أن ��ه ق ��ال ،م��ن دون �أن يقدم
امل�شاركون �إىل مقاطعة االجتماع ب�صاروخ من طائرة مقاتلة رو�سية .دل� �ي�ل�ا ع �ل ��ى ذل � � ��ك� ،إن ق ��اذف ��ات
ل�لاح�ت�م��اء لأن � �ص��واري��خ �ضربت هذا وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية �صواريخ رو�سية قد ت�شن هجمات
منطقة �أودي�سا مرة �أخرى» ،ح�سب �أم ����س �إن ق ��وات رو��س�ي��ة مدعومة خاطفة يف امل�ستقبل ،وفقا ملا ذكرته

االحتاد الأوروبي يح�سم م�س�ألة ان�ضمام �أوكرانيا بعد �شهر

وكالة رويرتز.
م��ن ناحيته ،ق��ال م�ست�شار عمدة
ماريوبول ،برتو �أندريو�شينكو� ،إن
ال�ق��وات الرو�سية ب��د�أت "اقتحام"
م�صنع �آزوف���س�ت��ال بعد �أن غادرت
قافلة تابعة للأمم املتحدة منطقة
دونيت�سك.
و�أ�� � � � �ض � � � ��اف ج � � � � ��رت ،ع � �ل� ��ى وج� ��ه
اخل� ��� �ص ��و� ��ص ،حم � ��اول � ��ة فا�شلة
الخ�ت�راق اجل�سر ال��ذي ك��ان بوابة
الإخالء.
وك ��ان ال�ع���س�ك��ري��ون الأوكرانيون
املتح�صنون منذ �أ�سابيع يف مالجئ
ّ
يف م�صنع �آزوف�ستال ال�ضخم� ،آخر
معقل للمقاومة الأوكرانية يف وجه
اجل �ي ����ش ال��رو� �س��ي يف ماريوبول،
قالوا يف وقت �سابق �أنهم ال ينوون
اال�ست�سالم.
و�� � � �ص� � � � ّرح ال � �� � �ض� ��اب� ��ط يف ج� �ه ��از
اال� �س �ت �خ �ب��ارات الأوك ��ران� �ي ��ة �إيليا
�سامويلينكو يف م ��ؤمت��ر �صحفي
عرب الفيديو �أن اال�ست�سالم لي�س
خ�ي��ارًا لأن حياتنا ال ته ّم رو�سيا.
تركنا على قيد احلياة ال يه ّمهم.
و�أ� �ض��اف م��ن �أقبية امل�صنع �أن كل
�إم ��دادات �ن ��ا حم � ��دودة .ب�ق��ي لدينا
مياه .بقي لدينا ذخ�يرة� .سنحمل
�أ��س�ل�ح�ت�ن��ا�� .س�ن�ق��ات��ل ح�ت��ى �أف�ضل
نتيجة لهذا الو�ضع.

ال�����ص�ين :الأم���ن الأوروب����ي
ع����ل����ى م�����ف��ت��رق ط����رق

•• بروك�سيل-وكاالت:

•• بكني-وكاالت:

و�سط م�ساعي �أوكرانيا امل�ستمرة لالن�ضمام �إىل االحتاد
الأوروب� � ��ي ،وال �ت��ي ت���س��ارع��ت ب�ع��د العملية الع�سكرية
الرو�سية على �أرا�ضيها ،يف فرباير املا�ضي ،قالت رئي�سة
املفو�ضية الأوروبية �أور�سوال فون دير اليني ،الإثنني،
�إن املفو�ضية �ستبدي ر�أيها يف ال�شهر املقبل يف تر�شيح
�أوكرانيا لالن�ضمام �إىل االحتاد الأوروبي.
وق��ال��ت بتغريدة على ح�سابها يف ت��وي�تر� ،أم ����س� ،إنها
ناق�شت م��ع جم�م��وع��ة ال�سبع دع��م االحت ��اد الأوروب ��ي
للملف الأوك� ��راين .كما �أ��ض��اف��ت �أن املفو�ضية تتطلع
لتلقي الإجابات على ا�ستبيان ع�ضوية االحتاد.
وك��ان الرئي�س الأوك ��راين فولودميري زيلين�سكي ،كرر
مرارا خالل الأ�شهر املا�ضية �أن بالده باتت قريبة جداً
من هذا التحول ،يف �إ�شارة �إىل دخول االحت��اد .و�أو�ضح
�أن املفو�ضية الأوروبية واحلكومة الأوكرانية تتحركان
معا نحو هذا الهدف اال�سرتاتيجي.
�أت��ى ذل��ك ،بعد �أن وق�ع��ت الرئا�سة الأوك��ران�ي��ة يف 28
فرباير املا�ضي ،طلبا ر�سميا لالن�ضمام على الفور �إىل
االحت��اد ال��ذي ي�ضم  27دول��ة ،وذل��ك مبوجب �إجراء
خا�ص لأن كييف تدافع عن نف�سها يف مواجهة رو�سيا.

على وقع ا�ستمرار التوتر املت�صاعد
ب �ي�ن ح �ل �ي �ف �ت �ه��ا رو�� �س� �ي ��ا وال � � ��دول
الغربية ،ال�سيما الأوروب �ي��ة ،على
خلفية النزاع الرو�سي الأوكراين،
حذرت ال�صني من خطورة الو�ضع
احل � ��ايل .وق��ال��ت امل �ت �ح��دث��ة با�سم
اخلارجية ال�صينية هوا ت�شونيينغ
�أم�س� ،إن الأزمة الأوكرانية و�ضعت
الأمن الأوروبي على مفرتق طرق.
كما �أعربت عرب تويرت عن ترحيب
ب �ل�اده� ��ا ب �ك ��ل اجل � �ه� ��ود ال ��دول �ي ��ة
الهادفة �إىل تعزيز ال�سالم.
�إىل ذل ��ك ،ح�ث��ت الأط� ��راف املعنية
ب� �ه ��ذا ال � �ن� ��زاع ع �ل��ى دع � ��م رو�سيا
و�أوك��ران �ي��ا يف حتقيق ال���س�لام من
خالل املفاو�ضات .و�شددت على �أن
�أمن �أوروبا يجب �أن يبقى يف �أيدي
الأوروبيني �أنف�سهم ،يف �إ�شارة رمبا
�إىل تدخل الواليات املتحدة.

على الرغم من �أن قادة الدول الأوروبية الذين اجتمعوا
يف فري�ساي مبار�س املا�ضي� ،أو�ضحوا �أن م�سار االن�ضمام
�إىل ع�ضوية االحتاد ال ميكن �أن يكون �سريعا.
يف امل �ق��اب��ل ،ح ��ذرت م��و��س�ك��و �أك �ث�ر م��ن م ��رة م��ن تلك
اخلطوة ،معتربة �أنها ال تنف�صل عن االن�ضمام حللف
�شمال الأط�ل���س��ي ،م��ا يعترب خ�ط�اً �أح�م��ر بالن�سبة لها
ولأمنها اال�سرتاتيجي.

ا�شتباكات بني املتظاهرين و�أن�صار احلكومة خارج مكتب الرئي�س يف كولومبو (ا ف ب)

نائب �سريالنكي يقتل متظاهر ًا ثم ينتحر

ا�ستقالة رئي�س وزراء �سريالنكا بعد �صدامات عنيفة
•• كولومبو-وكاالت:

ا�ستقال رئي�س وزراء �سريالنكا ماهيندا راجاباك�سا،
الإثنني ،بعد ا�شتباكات عنيفة بني م�ؤيديه ومناه�ضني
حلكومته �أ�سفرت عن �إ�صابة � 78شخ�صاً بجروح ،وفق
املتحدث با�سمه.
وق ��ال امل �ت �ح��دث روه� ��ان وي�ل�ي��وي�ت��ا �إن م��اه �ي �ن��دا� ،أر�سل
خطاب ا�ستقالته �إىل �شقيقه الأ�صغر الرئي�س جوتابايا
راج��اب��اك���س��ا ،م��ا ميهد الطريق لت�شكيل حكومة وحدة
جديدة.
هذا و�أفادت ال�شرطة ال�سريالنكية االثنني �أن نائبًا من
احل��زب احلاكم يف �سريالنكا قتل بالر�صا�ص متظاهرا
م�ن��اه���ض��ا ل�ل�ح�ك��وم��ة ث��م ان�ت�ح��ر خ�ل�ال م��واج �ه��ة خارج
العا�صمة.
وق��ال��ت ال�شرطة �إن �أم��اراك�يرث��ي �أت��وك��وراال فتح النار
و�أ��ص��اب �شخ�صني ب�ج��روح خطرية اعرت�ضا �سيارته يف

بلدة نيتامبوا ،م�ضيفة �أن �أح��د ال�ضحايا ت��ويف مت�أثرا
بجراحه.
و��ص��رح م�س�ؤول يف ال�شرطة لوكالة فران�س بر�س عرب
الهاتف ان النائب هرب من مكان احلادث وجل�أ اىل مبنى
قريب �أحاط الآالف باملبنى ف�أقدم عندها على االنتحار
مب�سد�سه.
وقع احلادث يف الوقت الذي نزل فيه الآالف �إىل ال�شوارع
يف ج�م�ي��ع �أن �ح��اء اجل��زي��رة اخل��ا��ض�ع��ة حل�ظ��ر التجول
وا�ستهدفوا �أن�صار رئي�س ال ��وزراء ماهيندا راجاباك�سا
الذي قدم ا�ستقالته الح ًقا.
وه��دم امل��وال��ون لراجاباك�سا قبل ذل��ك خ�ي��ا ًم��ا والفتات
ن�صبها متظاهرون مناه�ضون للحكومة كانوا يخيمون
خارج املقر الر�سمي للرئي�س جوتابايا راجاباك�سا منذ 9
ني�سان �أبريل .وقالت متحدثة با�سم م�ست�شفى كولومبو
الوطني �إن ما ال يقل عن � 138شخ�صا �أ�صيبوا يف �أعمال
عنف بالعا�صمة كولومبو ونقلوا �إىل امل�ست�شفى.

انق�سام يف برملان ليبيا ..وتلويح با�ستقالة جماعية

�إ�سرائيل تعتقل م�شتبها بها بعد
ر�سالة تهديد بينيت بالقتل

يعي�ش ال�برمل��ان الليبي حالة انق�سام بني ن��واب��ه ،و�سط تلويح بتقدمي
ا�ستقالة جماعية منه قبل ت�صويت مرتقب على م�شروع امليزانية التي
طرحتها حكومة فتحي با�شاغا.
غري �أن النائب جربيل �أوحيدة ك�شف لـ(العربية.نت) عن �أزم��ة داخل
الربملان ،قائ ً
ال �إن هناك انق�ساماً داخله بني نواب موالني حلكومة عبد
احلميد الدبيبة و�آخرين داعمني حلكومة با�شاغا� ،إىل جانب اختالفات
يف وجهات النظر للفرتة املقبلة ،وهو ما يجعل مترير م�شروع امليزانية
بالن�صاب الكامل للربملان �أمراً �صعباً.
يف ال�سياق ذاته ،قال النائب زياد دغيم لو�سائل �إعالم حملية� ،إن �أع�ضاء
بالربملان يدر�سون �إعالن ا�ستقالة جماعية تنهي عمل املجل�س احلايل
ب�إنهاء ن�صاب الثلثني من عدده الكلي.
كما ا�ستبعد دغيم �إمكانية اعتماد قانون للميزانية العامة لأنه يحتاج
�إىل موافقة  120ع�ضواً وف��ق ن�ص د�ستوري �صريح والئحة داخلية
و�إعالن �سابق من رئي�س اللجنة الت�شريعية.
يذكر �أن �أوىل اال�ستقاالت جاءت من النائب عبد الغني الفطي�سي ،الذي
�أعلن عنها ،ال�سبت ،اعرتا�ضاً على الق�صور يف �أداء الربملان.

اعتقلت ال���ش��رط��ة الإ�سرائيلية،
�أم ����س الإث� �ن�ي�ن ،ام � ��ر�أة ت�ب�ل��غ من
العمر  65عاما ي�شتبه يف �إر�سالها
ت �ه��دي��دات ب��ال�ق�ت��ل �أرف �ق��ت معها
ط�ل�ق��ات ر� �ص��ا���ص ،لأ� �س��رة رئي�س
ال� ��وزراء ن�ف�ت��ايل بينيت ،يف �شهر
�أبريل املا�ضي.
وذكر بيان �صادر عن ال�شرطة �أن
امل��ر�أة من �سكان جنوب �إ�سرائيل،
وقالت ال�شرطة �إن تفا�صيل �أخرى
عن الق�ضية ما زالت خا�ضعة لأمر
حظر ن�شر من املحكمة.
وت�ل�ق��ت �أ� �س ��رة ب�ي�ن�ي��ت تهديدين
ب��ال �ق �ت��ل ع �ب�ر ال�ب��ري� ��د ،معهما
طلقات ر�صا�ص.

•• طرابل�س-وكاالت:

•• القد�س-وكاالت:
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جمل�س الوزراء برئا�سة حممد بن را�شد يعتمد �سيا�سة جديدة للإ�سكان وبرناجما متويليا للقرو�ض الإ�سكانية بتكلفة  11.5مليار درهم
•• �أبوظبي -وام :

تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ن��ائ��ب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم
دب ��ي "رعاه اهلل" اج �ت �م��اع جمل�س
الوزراء والذي عقد يف ق�صر الوطن
يف العا�صمة �أبوظبي بح�ضور �سمو
ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد �آل
مكتوم ،نائب حاكم دبي ،نائب رئي�س
جمل�س الوزراء وزير املالية ،والفريق
�سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
ن��ائ��ب رئي�س جمل�س ال� ��وزراء وزير
الداخلية و �سمو ال�شيخ من�صور بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة.
مت �ضمن �أج �ن��دة االج�ت�م��اع اعتماد
ع ��دد م ��ن امل � �ب� ��ادرات والت�شريعات
وال�سيا�سات ال�ه��ادف��ة �إىل موا�صلة
تطوير منظومة العمل احلكومي
يف دول � � � ��ة الإم� � � � � � � � ��ارات ،وج � � � ��اء يف
م�ق��دم�ت�ه��ا اع�ت�م��اد ��س�ي��ا��س��ة جديدة
لقرو�ض الإ�سكان االحت��ادي و�إقرار
ن �ظ��ام ال �ت ��أم�ي�ن � �ض��د ال �ت �ع �ط��ل عن
العمل ورف��ع م�ستهدفات التوطني
يف ال��وظ��ائ��ف امل �ه��اري��ة يف القطاع
اخلا�ص.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن را��ش��د :ا�ست�أنفت ال�ي��وم حكومة
االحت� ��اد �أع �م��ال �ه��ا ب�ع��د �إج � ��ازة عيد
الفطر ال�سعيد وت��ر�أ��س��ت اجتماعا
ملجل�س ال � ��وزراء بق�صر ال��وط��ن يف
ال�ع��ا��ص�م��ة �أب��وظ �ب��ي  ..و ك ��ان �أول
ق ��رار يف جل�ستنا �سيا�سة �إ�سكانية
جديدة �ضمن برنامج زايد للإ�سكان
وب��رن��ام��ج مت��وي�ل��ي ج��دي��د لقرو�ض
الإ� � �س � �ك� ��ان ب �ق �ي �م��ة  11.5مليار
دره��م ت�ستفيد منه � 13أل��ف �أ�سرة
مواطنة.
و �أ��ض��اف �سموه  :كما �أق��ررن��ا اليوم
نظاما ج��دي��دا ب�ش�أن تعزيز تواجد
كوادرنا الوطنية يف القطاع اخلا�ص
وذلك عرب رفع ن�سب التوطني 2%
�سنويا للوظائف املهارية يف من�ش�آت
القطاع اخلا�ص ..و�صوال لـ  10يف
املائة يف عام  2026وذلك بالتعاون
م��ع ب��رن��ام��ج ن��اف����س وع�ب�ر مميزات
م��ال�ي��ة م��ن ن��اف����س للمن�ش�آت لدعم
توظيف هذه الكوادر.
وق��ال �سموه :واعتمدنا اليوم �أي�ضا
ن�ظ��ام��ا ل�ل�ت��أم�ين ��ض��د ال�ت�ع�ط��ل عن
ال�ع�م��ل  ..وه��دف��ه تعوي�ض العامل
امل ��ؤم��ن ع�ل�ي��ه مب�ب�ل��غ ن �ق��دي لفرتة
حمدودة يف حال تعطله عن العمل ..
والهدف تعزيز تناف�سية �سوق العمل
وتوفري مظلة اجتماعية للعاملني
ف�ي��ه وت��ر��س�ي��خ ب�ي�ئ��ة ع�م��ل م�ستقرة
للجميع.
و�أ�� �ض ��اف ��س�م��وه :واع �ت �م��دن��ا اليوم
�أي �� �ض��ا م�ن�ظ��وم��ة ج��دي��دة حلوكمة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
وجامعاتنا الوطنية لتوفري مرونة
وا�ستقاللية �أك�بر لهم  ..مع و�ضع
م� ��ؤ�� �ش ��رات �أداء وا� �ض �ح��ة لعملهم
ومبا يعزز من الكفاءة املالية لهذه
امل ��ؤ� �س �� �س��ات ..وي��دع�م�ه��ا يف حتقيق
�أهدافها التعليمية.
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن را�شد  " :كما اعتمدنا اليوم يف
جم�ل����س ال � ��وزراء ق� ��رارا ي�ت�ي��ح ن�شر
�أ� �س �م��اء امل�خ��ال�ف�ين لأن�ظ�م��ة �أ�سواق
امل ��ال ل��دي�ن��ا و�أن�ظ�م��ة هيئة الأوراق
املالية وال�سلع ..مع ن�شر وقائع هذه
امل �خ��ال �ف��ات  ،وال �ه ��دف رف ��ع الوعي
اال��س�ت�ث�م��اري  ..وح �م��اي��ة �أ�سواقنا
املالية  ..وردع املخالفني  ..و�ضمان
حماية كافة امل�ستثمرين.
و�أ�ضاف �سموه  :ويف القطاع البيئي
اع �ت �م��دن��ا ال� �ي ��وم ت �� �ش �ك �ي��ل جمل�س
الإم� � ��ارات للعمل امل �ن��اخ��ي برئا�سة
وزي � ��رة ال �ت �غ�ير امل �ن��اخ��ي وع�ضوية
اجل�ه��ات االحت��ادي��ة واملحلية املعنية
 ..والهدف و�ضع اخلطط القطاعية
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع �آث� ��ار التغري
املناخي والتكيف مع �آث��اره ومتابعة
تنفيذ خطط احلياد املناخي الدولة
ب�ح�ل��ول  2050ال �ت��ي �أع �ل �ن��ا عنها
�سابقا".
و ق��ال �سموه :اعتمدنا اليوم �أي�ضا
�إن �� �ش ��اء جم �ل ����س الإم � � � ��ارات للعمل
ال �ب �ي �ئ��ي وال �ب �ل��دي ب�ع���ض��وي��ة كافة
البلديات يف الدولة وجمموعة من
ال � ��وزارات االحت��ادي��ة وذل ��ك بهدف
تبادل اخلربات  ..واقرتاح الأنظمة

حممد بن را�شد:

• ا�ست�أنفت حكومة االحتاد �أعمالها بعد �إجازة عيد الفطر  ..وكان �أول قرار يف جل�ستنا �سيا�سة �إ�سكانية جديدة �ضمن برنامج زايد للإ�سكان وبرنامج متويلي جديد لقرو�ض
الإ�سكان بقيمة  11.5مليار درهم ت�ستفيد منه � 13ألف �أ�سرة مواطنة
• �أقررنا نظاما جديدا ب�ش�أن تعزيز تواجد كوادرنا الوطنية يف القطاع اخلا�ص وذلك عرب رفع ن�سب التوطني � % 2سنويا للوظائف املهارية يف من�ش�آت القطاع اخلا�ص..
و�صوال لـ  % 10يف عام  2026وذلك بالتعاون مع برنامج ناف�س وعرب مميزات مالية من ناف�س للمن�ش�آت لدعم توظيف هذه الكوادر
• اعتمدنا �أي�ضا نظاما للت�أمني �ضد التعطل عن العمل ..وهدفه تعوي�ض العامل امل�ؤمن عليه مببلغ نقدي لفرتة حمدودة يف حال تعطله عن العمل
• منظومة جديدة حلوكمة م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية وجامعاتنا الوطنية لتوفري مرونة وا�ستقاللية �أكرب لهم ..مع و�ضع م�ؤ�شرات �أداء وا�ضحة لعملهم ومبا يعزز من
الكفاءة املالية لهذه امل�ؤ�س�سات ..ويدعمها يف حتقيق �أهدافها التعليمية
• اعتمدنا قرارا يتيح ن�شر �أ�سماء املخالفني لأنظمة �أ�سواق املال لدينا و�أنظمة هيئة الأوراق املالية وال�سلع ..مع ن�شر وقائع هذه املخالفات والهدف رفع الوعي
اال�ستثماري ..وحماية �أ�سواقنا املالية  ..وردع املخالفني  ..و�ضمان حماية كافة امل�ستثمرين
• اعتمدنا �إن�شاء جمل�س الإمارات للعمل البيئي والبلدي بع�ضوية كافة البلديات يف الدولة وجمموعة من الوزارات االحتادية وذلك بهدف تبادل اخلربات
• كما اعتمدنا قرارا بدمج الهيئة العامة لل�شئون الإ�سالمية والأوقاف مع �صندوق الزكاة وت�شكيل جمل�س جديد لإدارة الهيئة
والت�شريعات التي ترتقي مب�ستوى
ال� �ع� �م ��ل ال� �ب� �ل ��دي ع� �ل ��ى امل�ستوى
االحتادي.
و�أ��ض��اف �سموه :كما اعتمدنا اليوم
ق��رارا بدمج الهيئة العامة لل�شئون
الإ��س�لام�ي��ة والأوق ��اف م��ع �صندوق
الزكاة وت�شكيل جمل�س جديد لإدارة
الهيئة  ..لدينا فر�صة كبرية لنمو
قطاع الوقف بالدولة وتنمية موارد
ال��زك��اة  ..والهيئة اجل��دي��دة لديها
مهمة كبرية لتطوير هذا القطاع".
وق��ال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب ��ن را� � �ش ��د  " :واع �ت �م ��دن ��ا ق � ��رارا
ال �ي��وم ب���ش��أن ج�ن��اح دول ��ة الإم� ��ارات
يف �إك���س�ب��و  2022ف �ل��وري��اد الذي
ي� �ق ��ام يف �أم � �� � �س �ت�ردام ب �ه��ول �ن��دا ..
وي �ه��دف ل�ل�ت�ع��ري��ف ب�ج�ه��ود الدولة
يف ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى حت ��دي ��ات ارتفاع
احل��رارة ون��درة املياه واحلفاظ على
التنوع البيولوجي لدينا  ..ويقام
ه��ذا املعر�ض البيئي كل � 10أعوام
بهولندا" .
 �سيا�سة القرو�ض ال�سكنيةاجلديدة
وتف�صيال ،اعتمد جمل�س ال ��وزراء
ال�سيا�سة اجلديدة لقرو�ض الإ�سكان
احلكومي االحت ��ادي ،وال�ت��ي تهدف
�إىل ت ��وف�ي�ر ال �ت �م��وي��ل للقرو�ض
الإ� �س �ك��ان �ي��ة م ��ن خ�ل��ال ال�شراكة
م ��ع ال �ق �ط ��اع اخل ��ا� ��ص وامل �� �ص ��ارف
ال��وط �ن �ي��ة ،مب��ا ي��دع��م امل�ستهدفات
امل��رت�ب�ط��ة بتقلي�ص ف�ت�رة االنتظار
للطلبات ..و�سيقوم برنامج ال�شيخ
زايد للإ�سكان بتمويل قيمة الأرباح
امل�ترت�ب��ة ع�ل��ى ال �ق��رو���ض ن�ي��اب��ة عن
امل��واط �ن�ين ،الأم ��ر ال ��ذي ي�ساهم يف
م�ضاعفة عدد القرارات التي ميكن
�إ�صدارها �سنويا للقرو�ض وت�سريع
�إجن � ��از ال �ط �ل �ب��ات ،ال ��س�ي�م��ا خالل
اخلم�س �سنوات املقبلة� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستدامة التمويل وتغطية طلبات
الإ� �س �ك��ان م��ن خ�ل�ال ال �� �ش��راك��ة مع
القطاع اخلا�ص.
ي�ستهدف برنامج التمويل الإ�سكاين
يف �ضوء ال�سيا�سة اجل��دي��دة �إ�صدار
� 13أل ��ف ق ��رار �إ� �س �ك��اين للخم�س
�سنوات املقبلة ""2026 - 2022
بتكلفة  11.5مليار دره��م ،وتلبية
االح �ت �ي��اج��ات امل�ستقبلية ملواطني
الدولة ،والتي تهدف مبجملها �إىل
تعزيز اال�ستقرار الأ��س��ري وحتقيق
ال��رخ��اء واحل �ي��اة ال�ك��رمي��ة والآمنة
للمواطنني.
و جت���س��د ال���س�ي��ا��س��ة ج �ه��ود حكومة
دول��ة الإم��ارات يف �إ�سعاد مواطنيها،

ومب ��ا ي���س��رع وي �ع��زز م��ن خطواتها
ن �ح��و حت�ق�ي��ق اال� �س �ت �ق��رار ال�سكني
ل�ل�م��واط�ن�ين ،وي��دع��م م�ستهدفات
ال ��دول ��ة ل�ل�خ�م���س�ين ع��ام��ا املقبلة،
ومئوية الإمارات  2071وتطلعاتها
ن �ح��و ال ��ري ��ادة ال �ع��امل �ي��ة يف حتقيق
الراحة والرفاهية ل�شعبها.
 م�ستهدفات وظائف املواطننييف القطاع اخلا�ص .
و اعتمد جمل�س ال ��وزراء تعديالت
ع �ل��ى ب �ع ����ض �أح� �ك ��ام ق � ��رار جمل�س
ال � � ��وزراء ب �� �ش ��أن م� �ب ��ادرات وبرامج
ت �ن��اف �� �س �ي��ة ال� � �ك � ��وادر الإم� ��ارات � �ي� ��ة
"ناف�س" ،و�إق� ��رار رف��ع م�ستهدف
ن�سب ال�ت��وط�ين مب�ع��دل  2يف املائة
�سنويا للوظائف املهارية يف �شركات
ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص التي ت�ضم
 50م��وظ�ف��ا ف ��أك�ث�ر ،ورف ��ع ن�سبة
التوطني ت�صاعديا مبعدل �إجمايل
ال يقل ع��ن  10يف امل��ائ��ة حتى عام
 ،2026وذلك بهدف خلق فر�ص
وظ �ي �ف �ي��ة � �س �ن��وي��ا ل �ل �م��واط �ن�ي�ن يف
القطاع اخلا�ص وخمتلف القطاعات
االقت�صادية بالدولة.
 الت�أمني �ضد التعطل عن العمل .وم � ��ن ج ��ان ��ب �آخ� � ��ر ويف ال� ��� �ش� ��ؤون
الت�شريعية اعتمد جمل�س الوزراء
�إ� �ص��دار ق��ان��ون احت��ادي ب�ش�أن نظام
ال �ت ��أم�ين ��ض��د ال�ت�ع�ط��ل ع��ن العمل
من خالل الباقات الت�أمينية ،والذي
ي�ستهدف �ضمان توفر دخل للعامل
�أوق � ��ات ت�ع�ط�ل��ه حل�ي�ن ت��وف��ر فر�ص
عمل بديلة ،وتعزيز تناف�سية الكوادر
الإم��ارات�ي��ة يف �سوق العمل وتوفري
م�ظ�ل��ة احل �م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة لهم
مبا يكفل ا�ستدامة احلياة الكرمية
لهم ،وجذب �أف�ضل املواهب العاملية
من العمالة املاهرة واحلفاظ عليها
يف �سوق العمل يف ال��دول��ة للو�صول
�إىل اقت�صاد معريف تناف�سي ،حيث
يت�ضمن ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د تعوي�ض
العامل امل�ؤمن عليه بالدولة مببلغ
ن �ق ��دي ل �ف�ت�ره حم� � ��دودة يف حالة
ت�ع�ط�ل��ه ع ��ن ال �ع �م��ل وق �ي �م��ة وم ��دد
التعوي�ض.
 حوكمة م�ؤ�س�سات التعليمالعايل االحتادية .
ويف ال� ��� �ش� ��ؤون ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة كذلك
اعتمد املجل�س ق��رارا ب�ش�أن حوكمة
م�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
االحت� � ��ادي� � ��ة يف ال� � ��دول� � ��ة ،وال� � ��ذي
ي�ستهدف و�ضع �إطار تنظيمي �شامل
وبناء بيئة ت�شريعية مرنة ومتطورة

مل�ؤ�س�سات التعليم العايل احلكومية
االحتادية يف الدولة تعزز تناف�سيتها،
وت�ضمن احلوكمة والإدارة الفاعلة
فيها ،لتكون مركز ج��ذب مل�ؤ�س�سات
تعليمية ،و� �ش��راك��ات ا�سرتاتيجية،
وطلبة من خمتلف �أنحاء العامل ،مبا
يتما�شى مع اال�سرتاتيجية الوطنية
للتعليم العايل يف ال��دول��ة ،ومئوية
الإم ��ارات  ،2071وت��وف�ير املرونة
واال�ستقاللية لها ،مع �ضمان وجود
�آل�ي��ات وا�ضحة للم�ساءلة ومتابعة
الأداء ،ومتكينها من حتقيق خططها
اال�سرتاتيجية ،واالرتقاء مب�ستوى
خم��رج��ات التعليم ،وت�خ��ري��ج طلبة
م�ؤهلني لالنخراط يف �سوق العمل،
وحتفيزها على تنويع م�صادر دخلها،
ف���ض�لا ع��ن حت�ف�ي��ز ج �ه��ود البحث
والتطوير لديها.
و يعزز القرار الكفاءة املالية مل�ؤ�س�سات
التعليم العايل احلكومية يف الدولة،
وم�ت��اب�ع��ة �أدائ� �ه ��ا مب��ا ينعك�س على
�إمكانات وم�ؤ�شرات تناف�سيتها حمليا
وع��امل �ي��ا ،وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ا�ستقطاب
�أع �� �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري����س والقيادة
م��ن ذوي ال�ك�ف��اءات العالية ،و�إدارة
امل�ي��زان�ي��ة املخ�ص�صة م��ن احلكومة
ل �ه��ذه امل ��ؤ� �س �� �س��ات وف ��ق �آل �ي��ة �أكرث
كفاءة.
واع �ت �م��د جم�ل����س ال� � ��وزراء �سيا�سة
ن���ش��ر امل �خ��ال �ف��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�أحكام
قانون و�أنظمة هيئة الأوراق املالية
وال �� �س �ل��ع ،وم �ن��ح ال�ه�ي�ئ��ة �صالحية
ن���ش��ر ال��وق��ائ��ع امل��رت�ك�ب��ة باملخالفة
لقانون الهيئة والأن�ظ�م��ة ال�صادرة
عنها �ضمن مواقعها الإلكرتونية،
مع ج��واز �أن يت�ضمن الن�شر �أ�سماء
املخالفني وم�ضمون تلك املخالفات،
وذل � � ��ك وف� �ق ��ا ل� ��� �ض ��واب ��ط حم� ��ددة
و�آليات للتظلم ،وهو ما يعزز جهود
رف ��ع ال��وع��ي اال��س�ت�ث�م��اري وحماية
امل�ستثمرين وكفالة �أ�س�س التعامل
ال�سليم يف الأ�سواق املالية ،وي�ضمن
حت�ق�ي��ق ال � ��ردع ،وي �ح��د م��ن ارتكاب
املخالفات يف �إطار الأ�سواق املالية.
 �إن�شاء جمل�س الإمارات للعملاملناخي وجمل�س الإمارات للعمل
البيئي والبلدية .
و يف ال�ش�ؤون التنظيمية احلكومية،
اع �ت �م��د جم �ل ����س ال � � � ��وزراء ت�شكيل
جم�ل����س الإم � � ��ارات ل�ل�ع�م��ل املناخي
و�إن �� �ش��اء جم�ل����س الإم � � ��ارات للعمل
البيئي والبلدية ،ون�ص القرار على
ت���ش�ك�ي��ل جم�ل����س الإم � � ��ارات للعمل
املناخي مل��دة ث�لاث �سنوات ،برئا�سة
م � �ع ��ايل وزي � � � ��رة ال� �ت� �غ�ي�ر امل �ن��اخ��ي

وال �ب �ي �ئ��ة وع �� �ض��وي��ة مم �ث �ل�ين عن
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل،
ووزارة االقت�صاد ،ووزارة ال�صناعة
وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ت �ق��دم��ة ،ووزارة
ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،ووزارة
الرتبية والتعليم ،والهيئة العامة
ل�ل�ط�يران امل ��دين ،وم�ك�ت��ب املبعوث
اخلا�ص للتغري املناخي ،وممثل عن
كل �إم ��ارة ،وع��دد � 5أع�ضاء لتمثيل
القطاع اخلا�ص يتم اختيارهم من
ق�ب��ل م�ع��ايل وزي ��رة ال�ت�غ�ير املناخي
والبيئة.
و ي �ت��وىل جم�ل����س الإم � ��ارات للعمل
امل �ن��اخ��ي اق� �ت��راح الأ� �س �� ��س العامة
ل� �ل� �خ� �ط ��ط وامل� � ��� � �ش � ��اري � ��ع ال� �ع ��ام ��ة
والقطاعية املتعلقة بالتخفيف من
التغري املناخي والتكيف مع �آثاره،
وت �ط��وي��ر وم�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ املبادرة
اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ح �ي��اد املناخي
 ،2050ومراجعة وحتديث تقارير
م���س��اه�م��ات ال ��دول ��ة ب �� �ش ��أن التغري
امل�ن��اخ��ي وف�ق��ا لالتفاقية الإطارية
للتغري امل�ن��اخ��ي ..و�إع ��داد التقارير
الوطنية ب�ش�أن م�ساهمات الدولة يف
تنفيذ اتفاقية باري�س للتغري املناخي،
واق�ت�راح وم��واءم��ة الإ�سرتاتيجيات
االحتادية واملحلية وت�شجيع م�شاريع
ال�شراكة مع القطاع اخلا�ص ،ف�ضال
ع��ن �إب ��راز ج�ه��ود ال��دول��ة يف التغري
املناخي وتنظيم امل�شاركات الدولية،
وتعزيز وتطوير الدرا�سات والبحوث
العلمية.
ك �م��ا مت اع �ت �م ��اد ت �� �ش �ك �ي��ل جمل�س
الإم � ��ارات للعمل البيئي والبلدية
وذل ��ك مل ��دة ث�ل�اث � �س �ن��وات برئا�سة
م � �ع ��ايل وزي � � � ��رة ال� �ت� �غ�ي�ر امل �ن��اخ��ي
والبيئة ،وع�ضوية ممثلني ع��ن كل
من :وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة ،ووزارة االقت�صاد ،ووزارة
ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ،ووزارة
ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ،ووزارة
الرتبية والتعليم ،وممثل عن �ش�ؤون
البلديات والبيئة بكل �إمارة.
و ي �ت��وىل جم�ل����س الإم � ��ارات للعمل
ال�ب�ي�ئ��ي وال�ب�ل��دي��ة اق �ت�راح الأ�س�س
ال�ع��ام��ة لتعزيز العمل امل���ش�ترك يف
جم��ال البيئة ويف جم��ال اخلدمات
ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة ،واق � � �ت� � ��راح الأن � �ظ � �م ��ة
والت�شريعات وال�سيا�سات ل�ضمان
م �� �ش��ارك��ة �أك �ث��ر ف��اع �ل �ي��ة للقطاع
اخل��ا���ص يف امل �� �ش��اري��ع ذات ال�صلة،
واق � �ت � ��راح امل � � �ب � � ��ادرات وامل� ��� �ش ��اري ��ع
التكاملية املرتبطة باملجال البيئي
وال�ب�ل��دي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل التن�سيق
لتبادل اخل�برات و�أف�ضل املمار�سات
يف جم ��ال ال�ع�م��ل ال �ب �ل��دي ،وتعزيز

وت� �ط ��وي ��ر ال� ��درا� � �س� ��ات وال �ب �ح ��وث
العلمية وحتديد موقف ال��دول��ة يف
املفاو�ضات الدولية والإقليمية ذات
ال�صلة.
 �إن�شاء املندوبية الدائمة للدولةلدى املنظمة البحرية الدولية .
واع �ت �م��د امل �ج �ل ����س ق � ��رارا ب�إ�صدار
م��ر��س��وم احت ��ادي ب��إن���ش��اء املندوبية
ال ��دائ� �م ��ة ل �ل ��دول ��ة ل � ��دى املنظمة
البحرية الدولية يف اململكة املتحدة،
مبا ي�ضمن امل�شاركة يف كافة فعاليات
املنظمة يف مداوالت �إقرار االتفاقيات
والربوتوكوالت واملدونات البحرية
الدولية و�أية تعديالت تطر�أ عليها
واع� �ت� �م ��اده ��ا مب ��ا ي �ح �ق��ق م�صالح
ال ��دول ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة والبحرية
وال�ب�ي�ئ�ي��ة وجم � ��االت ال�ت�ح���س�ين يف
م�ستويات ال�سالمة البحرية وجتارة
النقل البحري ،وامل�ساهمة يف حتقيق
توجهات الدولة يف جماالت االقت�صاد
البحري وت�سويق �إمكانيات الدولة
يف اال��س�ت�ث�م��ارات البحرية وحتقيق
م�صالح التجارة البحرية للدولة،
وال ��وق ��وف ع �ل��ى ك��اف��ة امل�ستجدات
خلدمة التطوير امل�ستدام يف قطاع
النقل البحري يف ال��دول��ة ،وتعزيز
موقع الدولة يف كافة امل�ؤ�شرات ذات
ال�صلة وخلق بيئة جاذبة للم�شاريع
البحرية فيها.
 �إع��ادة ت�شكيل جمل�س �إدارةالهيئة العامة للطريان املدين .
واعتمد املجل�س ق��رارا �أي�ضا ب�إعادة
ت�شكيل جمل�س �إدارة الهيئة العامة
للطريان امل��دين مل��دة ث�لاث �سنوات،
ب��رئ��ا� �س��ة م �ع��ايل وزي� ��ر االقت�صاد،
وع���ض��وي��ة ��س�م��و رئ�ي����س ه�ي�ئ��ة دبي
ل �ل �ط�يران امل � ��دين ،وم �ع��ايل رئي�س
دائ ��رة البلديات وال�ن�ق��ل ب�أبوظبي،
و�سعادة رئي�س دائرة الطريان املدين
يف ال���ش��ارق��ة ،و��س�ع��ادة رئ�ي����س دائرة
ال �ط�ي�ران امل ��دين يف ر�أ� ��س اخليمة،
و�� �س� �ع ��ادة رئ �ي ����س دائ� � ��رة ال �ط�ي�ران
امل ��دين يف ال�ف�ج�يرة ،و��س�ع��ادة وكيل
وزارة الداخلية و�سعادة قائد القوات
اجل��وي��ة وال ��دف ��اع اجل � ��وي ،وممثل
ع��ن ك��ل م��ن وزارة ال�ط��اق��ة والبنية
التحتية وامل�ج�ل����س الأع �ل��ى للأمن
الوطني.
 �إع��ادة ت�شكيل جمل�س �إدارة �شركةاالحتاد للمعلومات االئتمانية .
ك�م��ا اع�ت�م��د امل�ج�ل����س ق� ��رارا ب�إعادة
ت�شكيل جمل�س �إدارة �شركة االحتاد
للمعلومات االئ�ت�م��ان�ي��ة مل��دة ثالث

�سنوات ،برئا�سة معايل وزير الدولة
لل�ش�ؤون املالية ،وع�ضوية �سعادة وكيل
وزارة املالية نائبا للرئي�س" ،وممثل
ع��ن ج �ه��از الإم � � ��ارات لال�ستثمار،
و� �س �ع��ادة م��دي��ر ع��ام هيئة �أبوظبي
الرقمية ،و��س�ع��ادة م��دي��ر ع��ام هيئة
دب��ي ال��رق�م�ي��ة ،و� �س �ع��ادة م��دي��ر عام
الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية
واجل �م��ارك و�أم ��ن امل�ن��اف��ذ ،و�سعادة
حم�م��ود �إب��راه�ي��م امل�ح�م��ود ،و�سعادة
الدكتورة مرمي بطي ال�سويدي.
 دم��ج الهيئة العامة لل�ش�ؤونالإ�سالمية والأوقاف و�صندوق
الزكاة .
واعتمد املجل�س ق��رارا �أي�ضا بدمج
ك ��ل م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة لل�ش�ؤون
الإ� �س�ل�ام �ي��ة والأوق � � ��اف و�صندوق
ال��زك��اة و�إن���ش��اء هيئة ج��دي��دة ت�ضم
اجل �ه �ت�ي�ن م �ع ��ا ،وت �� �ش �ك �ي��ل جمل�س
ج��دي��د لإدارة ال�ه�ي�ئ��ة ي�ت��م اختيار
�أع� ��� �ض ��ائ ��ه وف � �ق ��ا مل� �ع ��اي�ي�ر تتعلق
ب� ��اخل �ب�رات امل �ط �ل��وب��ة يف جم ��االت
ال �� �ش ��ؤون الإ� �س�ل�ام �ي��ة والفتاوى،
و�ش�ؤون اال�ستثمار ،وال�ش�ؤون املالية،
والإداري��ة� ،إىل جانب اعتماد ت�شكيل
عدد من اللجان تتبع جمل�س الإدارة
ل���ض�م��ان ح��وك�م��ة ال�ع�م��ل يف الهيئة
اجل��دي��دة مثل جلنة ال��زك��اة ،وجلنة
التدقيق واملخاطر وجلنة الفتاوى
وال���ش��ؤون الإ�سالمية� ..إ�ضافة �إىل
�إن �� �ش��اء � �ص �ن��دوق ال ��وق ��ف اخل�ي�ري
و ي �ت �ب��ع جم �ل ����س الإدارة ويعنى
باال�ستثمارات الوقفية م��ن �أموال
الوقف والعمل على النهو�ض بقطاع
الأوق��اف بو�صفه من �أه��م حمركات
التنمية امل�ستدامة وو��ض��ع �سيا�سة
متكاملة وت�شريعات داع�م��ة لقطاع
ال��وق��ف يف ال��دول��ة وتطوير �سيا�سة
اال� �س �ت �ث �م��ار يف الأوق � � ��اف لتحقيق
توجهات احلكومة امل�ستقبلية.
ويجوز لل�صندوق تعهيد �إدارة بع�ض
الأ�� �ص ��ول وامل �ح��اف��ظ اال�ستثمارية
�إىل جهات متخ�ص�صة يف اال�ستثمار
مبوافقة جمل�س الإدارة.
 جـناح دولة الإم��ارات �إك�سبو 2022فلورياد .
واعتمد املجل�س ق��رارا ب�ش�أن جـناح
دول � ��ة الإم � � � ��ارات �إك �� �س �ب��و 2022
ف �ل��وري��اد ،ب �ـ �ع �ن��وان "مـدن الـمياه
ال�ـ�م��ال�ـ�ح��ة :ح�ـ�ي��ث ت�ـ�ل�ت�ق��ي الأر�� ��ض
بـالبحـر" ،يف املعر�ض ال��دويل الذي
ي �ق��ام حت ��ت ع� �ن ��وان "تنمية امل ��دن
اخل�ضراء" ،ويتم تنظيمه م��رة كل
ع�شر ��س�ن��وات يف مدينة �أم�سرتدام

بهولندا.
و ي�ستعر�ض اجل�ن��اح ج�ه��ود الدولة
ف �ـ ��ي ال �ـ �ت �غ �ل��ب ع �ـ �ل��ى التحـديـات
الـطبيعية ،املتمثلة يف نـدرة الـمياه
وارت � �ف ��اع درج� ��ة احل� � ��رارة وارت �ف ��اع
ن�سبة ملوحة الرتبة ،و�إن�شاء �أنظمة
ال��زراع��ة امللحية ال��دائ��ري��ة ،وتنمية
مدن �أكرث اخ�ضرارا ،ويلقي ال�ضوء
ع �ل��ى ج �ه ��ود ال �ع �ل �م��اء والباحثني
واملبتكرين يف تطوير حلول حتافظ
ع�ل��ى ال�ت�ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي ،وتطوير
ح�ل��ول م�ستدامة ل�ل�أم��ن الغذائي،
وق�ضايا البيئة وندرة املياه.
ك �م��ا ي �� �س �ع��ى اجل� �ن ��اح �إىل تعريف
ال � ��زوار مب��ا ت��زخ��ر ب��ه ال ��دول ��ة من
تنوع بيولوجي يف النباتات امللحية،
ودورها يف تخ�ضري املدن الإماراتية
وذلك لت�شجيع االبتكارات اجلديدة
التي تعالج ق�ضايا الأم��ن الغذائي
واملائي وجعل مدننا �أكرث ا�ستدامة
وم��رون��ة ،ك�م��ا ي�ع��زز اجل �ن��اح فر�ص
�إن���ش��اء رواب ��ط �أع�م��ق م��ع امل�شاركني
من �ش�أنها امل�ساهمة يف ابتكار حلول
للتحديات البيئية التي تواجه دولة
الإمارات وا�ستلهام الأفكار اخلالقة.
و واف � � � ��ق امل� �ج� �ل� �� ��س ع � �ل ��ى قائمة
ال�صالحيات وال�ق��واع��د الت�شغيلية
وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ون �ق �ل �ه��ا م� ��ن هيئة
الأوراق املالية وال�سلع �إىل الأ�سواق
املالية وذلك �إعماال ب�أحكام املر�سوم
ب�ق��ان��ون احت ��ادي رق��م  /22/ل�سنة
 2020ب�ش�أن توزيع االخت�صا�صات
وال�صالحيات ب�ين الهيئة و�أ�سواق
الأوراق املالية املرخ�صة يف الدولة،
وال� � �ت � ��ي � �ش �م �ل ��ت �أك � �ث� ��ر م � ��ن 30
�صالحية ت�شغيلية وتنفيذية نقلت
�إىل الأ�سواق املالية.
و اطلع املجل�س خ�لال جل�سته على
ع��دد من تو�صيات املجل�س الوطني
االحتادي يف �ش�أن مو�ضوع "دور وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف
�ش�أن تطوير ال�صناعة الوطنية"� ،إىل
جانب اعتماد تعديل القرار ال�صادر
يف ��ش��أن ت�شكيل اللجنة التوجيهية
للموا�صفات واملقايي�س ،واالطالع
على تقرير ديوان املحا�سبة النهائي
ب �� �ش ��أن احل �� �س��اب اخل �ت��ام��ي املوحد
ل�لاحت��اد ع��ن ال�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2021واملوافقة
على م���ش��روع ق��ان��ون احت ��ادي ب�ش�أن
اع�ت�م��اد احل���س��اب اخل�ت��ام��ي املوحد
ل�ل�احت ��اد ل�ل���س�ن��ة امل�ن�ت�ه�ي��ة يف 31
دي�سمرب  .2021كما اطلع املجل�س
على الإج ��راءات املتخذة ال�ستكمال
متطلبات تنفيذ م���ش��روع الفوترة
الإلكرتونية والذي يهدف �إىل تبادل
الفواتري بني املوردين وامل�شرتين يف
�صورة �إلكرتونية متكاملة مبا يدعم
االمتثال ال�ضريبي وتعزيز حماية
امل���س�ت�ه�ل��ك ودع ��م م�ك��اف�ح��ة جرائم
غ�سل الأم � ��وال .ك�م��ا اط�ل��ع جمل�س
الوزراء على تقارير �أعمال جمال�س
�إدارات عدد من الهيئات وامل�ؤ�س�سات
لعام  ،2021منها تقرير جمل�س
�إدارة الهيئة العامة للطريان املدين،
وت �ق��ري��ر جم�ل����س �أم� �ن ��اء �أكادميية
�أنور قرقا�ش الدبلوما�سية ،وتقرير
جم �ل ����س �أم� �ن ��اء ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
تقرير ب�ش�أن االجتماعات ال�سنوية
للهيئات امل��ال�ي��ة العربية امل�شرتكة
واجتماع الدورة االعتيادية احلادية
ع�شرة ملجل�س وزراء امل��ال�ي��ة العرب
 .2022ويف ال �� �ش ��ؤون الدولية
� �ص��ادق امل�ج�ل����س ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ات مع
عدد من الدول ال�صديقة واملنظمات
الدولية ،حيث �صادق على اتفاقيتني
ب �ي��ن ح� �ك ��وم ��ة ال � ��دول � ��ة وك� � ��ل من
ح�ك��وم��ة مملكة �إ��س�ب��ان�ي��ا ،وحكومة
جمهورية �سلوفاكيا يف �ش�أن احلماية
امل�شرتكة للمعلومات امل�صنفة ،كما
واف��ق املجل�س على توقيع ع��دد من
االتفاقيات منها اتفاقية مع حكومة
�إم�براط��وري��ة ال�ي��اب��ان يف ��ش��أن نقل
معدات وتكنولوجيا الدفاع ،واتفاقية
مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف �ش�أن �إن�شاء مكتب للجنة الدولية
لل�صليب الأحمر يف الدولة ،واتفاقية
م��ع ج�م�ه��وري��ة ال�ف�ل�ب�ين للت�شجيع
واحل �م��اي��ة امل�ت�ب��ادل��ة لال�ستثمارات
ومذكرة اتفاق مع املنظمة الإقليمية
مل��راق �ب��ة ال �� �س�لام��ة اجل ��وي ��ة ل ��دول
ال���ش��رق الأو� �س ��ط و��ش�م��ال افريقيا
"." MENA RSOO

الثالثاء  10مايو  2022م  -العـدد 13538

�أخبـار الإمـارات

10 May 2022 - Issue No 13538

�أكدا على �أهمية �إيجاد ت�سويات �سلمية للنزاعات والأزمات التي ت�شهدها املنطقة والعامل

Tuesday

03

حممد بن زايد ورئي�س وزراء اليونان يبحثان ال�شراكة اال�سرتاتيجية بني البلدين والتطورات الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي-وام:

ب �ح ��ث � �ص ��اح ��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� ��د �آل ن �ه �ي��ان ويل
عهد �أبوظبي نائب القائد الأعلى
ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة �أم ����س ومعايل
ك �ي�ري� ��اك� ��و�� ��س ميت�سوتاكي�س
رئ�ي����س وزراء ج�م�ه��وري��ة اليونان
ال���ص��دي�ق��ة  ..م �� �س��ارات التعاون
والعمل امل�شرتك بني البلدين يف
خمتلف اجلوانب يف �إطار ال�شراكة
الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي جتمعهما
� ..إ� �ض��اف��ة �إىل جم�م��ل الق�ضايا
وال�ت�ط��ورات الإقليمية و الدولية
حمل االهتمام امل�شرتك.
ورح � ��ب � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان ــ خالل
اللقاء الذي جرى يف ق�صر الوطن
ـ�ـ مب�ع��ايل رئي�س وزراء ال�ي��ون��ان و
الوفد املرافق  ..معربا عن ثقته يف
�أن الزيارة �ستكون �إ�ضافة جديدة
للتعاون والعمل امل�شرتك الفاعل
واملثمر ب�ين البلدين ال�صديقني
يف خمتلف امل�ج��االت وال�ب�ن��اء على
ال �� �ش��راك��ة الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة التي
جتمعهما.
وا�� �س� �ت� �ع ��ر� ��ض �� �س� �م ��وه وم� �ع ��ايل
ك �ي�ري� ��اك� ��و�� ��س ميت�سوتاكي�س
خم� �ت� �ل ��ف �أوج � � � ��ه ال � �ت � �ع� ��اون بني
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وج �م �ه��وري��ة ال �ي��ون��ان والفر�ص
ال� ��واع� ��دة ل �ت �ط��وي��ره��ا خ��ا� �ص��ة يف
امل� �ج ��االت احل �ي��وي��ة االقت�صادية
واال�ستثمارية والتنموية والبيئة
وال �ط��اق��ة � ..إىل ج��ان��ب الطاقة
امل�ت�ج��ددة والأم ��ن ال�غ��ذائ��ي والتي
ت�ع��د داع �م��ا رئ�ي���س��ا لالقت�صادات
الوطنية وحمركا لعجلة التنمية
امل�ستدامة يف البلدين.
وت� �ب ��ادل � �س �م��وه ورئ �ي ����س ال � ��وزراء
ال �ي��ون��اين وج �ه��ات ال �ن �ظ��ر ب�ش�أن
جممل الأح��داث والتطورات على
ال�ساحتني الإقليمية والدولية ذات
االه�ت�م��ام امل�شرتك ويف مقدمتها
الأزم � ��ة الأوك ��ران �ي ��ة وتداعياتها
على خمتلف اجل��وان��ب الإن�سانية
واالق �ت �� �ص��ادي��ة  ..و�أك� � ��دا يف هذا
ال���س�ي��اق ت��واف��ق ال ��ر�ؤى ب�ين دولة
الإم ��ارات واليونان ب�ش�أن العديد
م��ن الق�ضايا وامل�ل�ف��ات خا�صة ما
يتعلق بالعمل على �إيجاد ت�سويات
�سلمية للنزاعات والأزم� ��ات التي
ت�شهدها امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��امل ودفع

امل�ساعي الدبلوما�سية التي ت�سهم
يف حتقيق تطلعات ال���ش�ع��وب �إىل
ال�سالم واالزدهار والتنمية وتعزز
الأم� � ��ن واال�� �س� �ت� �ق ��رار الإقليمي
والعاملي.
وق� � ��ال � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حم �م��د ب ��ن زاي� � � ��د�..إن العالقات
الدبلوما�سية بني دول��ة الإمارات
وال�ي��ون��ان وال�ت��ي ب��د�أت خ�لال عام
 1976قوية ومتطورة ومتعددة
امل�ج��االت م�شريا �إىل �أن ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية التي �أعلنها البلدان
خالل عام  .. 2020حققت نقلة
نوعية يف هذه العالقات و�أن دولة
الإم��ارات لديها حر�ص كبري على
دف��ع ه��ذه ال�شراكة �إىل الأم ��ام يف
خمتلف املجاالت.
و �أ� �ض��اف ��س�م��وه �أن ال�ق�ف��زة التي
ح �ق �ق �ه��ا ال� �ت� �ب ��ادل ال� �ت� �ج ��اري بني
ال �ب �ل��دي��ن خ�ل�ال ع ��ام .. 2021
ت�ع�بر ع��ن ال �ت �ط��ور ال�ك�ب�ير الذي
حققته ال���ش��راك��ة الإ�سرتاتيجية
وال� � � ��ذي ارت � �ف� ��ع ب �ن �� �س �ب��ة 67%
مقارنة بعام  ، 2020كما ميثل
قاعدة لالنطالق نحو مزيد من
ال���ش��راك��ات االق�ت���ص��ادي��ة الفاعلة
وامل �� �س �ت��دام��ة خ��ا� �ص��ة يف جماالت
ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة والتكنولوجيا
وال� ��� �ص� �ح ��ة والأم � � � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي
وغريها.
و �أك � ��د � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان �أن دولة
الإم��ارات تتابع الأزم��ة الأوكرانية
ب�ق�ل��ق � �ش��دي��د ب���س�ب��ب تداعياتها
اخل�ط��رة على الأم��ن واال�ستقرار
وال��و��ض��ع االق�ت���ص��ادي والإن�ساين

يف ال �ع��امل ..وم��وق��ف ال��دول��ة من
الأزم � ��ة م�ن��ذ ال �ب��داي��ة ي�ت���س��ق مع
توجهاتها الثابتة يف ال��دع��وة �إىل
ال�سالم و�إعطاء الأولوية للحلول
الدبلوما�سية للأزمات واالهتمام
ب��ال �ب �ع��د الإن � �� � �س� ��اين يف مناطق
ال�صراعات لذلك �ست�ستمر دولة
الإم� � � � ��ارات ب �ت �ق��دمي امل�ساعدات
الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة و�إغ � ��اث � ��ة املدنيني
املت�ضررين.
و��ش��دد �سموه على ا�ستعداد دولة
الإم��ارات الدائم للقيام ب��أي جهد
بالتعاون مع �أ�صدقائها يف العامل..
ويف مقدمتهم اليونان ال�صديقة
ل �ل��دف��ع يف اجت � ��اه ت �خ �ف �ي��ف حدة
التوتر يف الأزم ��ة وتقليل �آثارها
ال�سلبية على خمتلف امل�ستويات.
و قال �سموه �إنه يف �ضوء ت�أثريات
�أزم��ة �أوك��ران�ي��ا على �سوق الطاقة
ف� ��إن دول ��ة الإم� � ��ارات ـ ك�م��ا ت�ؤكد
دائما ــ حري�صة على �أمن الطاقة
وا� �س �ت �ق��رار � �س��وق ال�ط��اق��ة العاملي
وت � ��وازن � ��ه مب� ��ا ي �ح �ق��ق م�صلحة
اجلميع.
و �أ�ضاف �سموه �أنه رغم التوترات
التي تعاين منها منطقة ال�شرق
الأو�سط والبحر املتو�سط �إال �أنها
مت�ت�ل��ك يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه فر�صا
لل�سالم والتعاون ..ودولة الإمارات
تعمل يف ك��ل حت��رك��ات�ه��ا م��ن �أجل
تهيئة البيئة والظروف يف املنطقة
لتعزيز ال�سالم الإقليمي ..و�إيجاد
�شراكات �إيجابية حتقق اال�ستقرار
وت� �خ ��دم م �� �ص��ال��ح اجل �م �ي��ع دون
ا�ستثناء ..وبال�شك ف�إن الإمارات و
اليونان يجمعهما توجه م�شرتك

يف ال� �ع� �م ��ل م � ��ن �أج� � � ��ل ال� ��� �س�ل�ام
واال�ستقرار يف املنطقة.
و�أع � � ��رب � �س �م��وه يف خ �ت��ام جل�سة
امل�ب��اح�ث��ات ع��ن تطلعه �إىل مزيد
م��ن ال �ت �ط��ور وال �ن �م��اء واالزده � ��ار
يف ال�ع�لاق��ات ب�ين دول ��ة الإم ��ارات
وال� �ي ��ون ��ان يف خم �ت �ل��ف امل �ج ��االت
خالل الفرتة املقبلة.
م��ن ج��ان �ب��ه �أع � ��رب رئ �ي ����س وزراء
اليونان عن �شكره وتقديره لكرم
ال �� �ض �ي��اف��ة وح � �ف ��اوة اال�ستقبال
ال� �ل ��ذي ��ن ح� �ظ ��ي ب �ه �م��ا وال� ��وف� ��د
امل ��راف ��ق..وه� �ن� ��أ � �س �م��وه مبنا�سبة
عيد الفطر املبارك متمنيا لدولة
الإمارات دوام التقدم والرخاء.
و�أك� � � � � � ��د م � � �ع� � ��ايل ك�ي��ري� ��اك� ��و�� ��س
م �ي �ت �� �س��وت��اك �ي ����س اع � �ت� ��زاز ب �ل�اده
بعالقات ال�صداقة املتميزة التي
جتمعها م��ع دول ��ة الإم � ��ارات وما
حققته �شراكتهما الإ�سرتاتيجية
من نقلة نوعية هامة يف م�ستويات
التعاون يف خمتلف املجاالت منوها
�إىل �أن زي��ارت��ه ه��ذه هي ال�ساد�سة
م ��ن ت��ول �ي��ه رئ��ا� �س��ة احل �ك��وم��ة يف
بالده .
وق ��ال �إن ال �ي��ون��ان ح��ري���ص��ة على
تعزيز تعاونها مع دول��ة الإمارات
يف �إطار �شراكتهما الإ�سرتاتيجية
وت��و� �س �ي��ع �آف��اق �ه��ا مل ��ا ف �ي��ه اخلري
واالزدهار ل�شعبيهما ال�صديقني..
و�أ�شار �إىل �أن هذه العالقة ت�شهد
دف �ع��ا �إىل الأم� � ��ام وه ��ي ت �ق��وم يف
الأ�سا�س على الأهداف امل�شرتكة و
النظرة امل�شرتكة ملختلف الق�ضايا
ذات االهتمام امل�شرتك .
وحتدث رئي�س وزراء اليونان ب�ش�أن

تداعيات الأزمة الأوكرانية خا�صة
يف جم� ��ال ال �ط ��اق ��ة م �� �ش�ي�را �إىل
�أه�م�ي��ة ال�ت�ع��اون امل���ش�ترك لتعزيز
�أركان الأمن واال�ستقرار وال�سالم
يف املنطقة والعامل.
ودون م � � �ع� � ��ايل ك�ي��ري� ��اك� ��و�� ��س
م�ي�ت���س��وت��اك�ي����س ك �ل �م��ة يف �سجل
ال � ��زوار �أع� ��رب ف�ي�ه��ا ع��ن �سعادته
ب��زي��ارة دول ��ة الإم � ��ارات وم�ستوى
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ال �ت��ي جتمع
ال�ب�ل��دي��ن متمنيا ل�ه��ا م��زي��دا من
التقدم والتطور.
و�أق � � ��ام � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان م�أدبة
غداء تكرميا ل�ضيف البالد معايل
كريياكو�س ميت�سوتاكي�س والوفد
املرافق.
ح �� �ض��ر ال �ل �ق ��اء � � ..س �م��و ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون
الرئا�سة و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن
زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان وزي ��ر اخلارجية
وال�ت�ع��اون ال ��دويل و �سمو ال�شيخ
خالد بن حممد بن زايد �آل نهيان،
ع�ضو املجل�س التنفيذي لإم ��ارة
�أب��وظ �ب��ي رئ�ي����س م�ك�ت��ب �أبوظبي
التنفيذي و�سمو ال�شيخ حمدان
ب��ن حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان و
م �ع��ايل ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن حمد
ب��ن ط�ح�ن��ون �آل ن�ه�ي��ان م�ست�شار
ال�ش�ؤون اخلا�صة يف وزارة �ش�ؤون
الرئا�سة ومعايل ال�شيخ �شخبوط
بن نهيان �آل نهيان وزير دولة.
ك� �م ��ا ح �� �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء  ..معايل
عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س
وزي ��ر ال���ص�ح��ة و وق��اي��ة املجتمع

و م �ع ��ايل ال ��دك� �ت ��ور � �س �ل �ط��ان بن
�أح� �م ��د اجل ��اب ��ر وزي � ��ر ال�صناعة
والتكنولوجيا املتقدمة و معايل
ن ��ورة ب�ن��ت حم�م��د ال�ك�ع�ب��ي وزيرة
الثقافة وال�شباب و معايل عبداهلل
ب��ن ط ��وق امل� ��ري وزي� ��ر االقت�صاد
وم�ع��ايل ال��دك�ت��ور ث��اين ب��ن �أحمد
ال� ��زي� ��ودي وزي � ��ر دول � ��ة للتجارة
اخلارجية و معايل الدكتور �أنور
ب ��ن حم �م��د ق ��رق ��ا� ��ش امل�ست�شار
ال��دب �ل��وم��ا� �س��ي ل �� �ص��اح��ب ال�سمو
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة وم �ع��ايل خلدون
خ �ل �ي �ف��ة امل� � �ب � ��ارك رئ� �ي� �� ��س جهاز
ال�ش�ؤون التنفيذية ع�ضو املجل�س
التنفيذي ومعايل الدكتور خليل
ال �ف��والذي م�ست�شار �سمو الع�ضو
املنتدب جلهاز �أبوظبي لال�ستثمار
و �سعادة �سليمان امل��زروع��ي �سفري
ال ��دول ��ة ل ��دى ال �ي��ون��ان و معايل
�سمرية الرميثي �أمني عام الهيئة
االحت� ��ادي� ��ة ل �ل �م��را� �س��م و ال�سرد
الإ� �س�ت�رات �ي �ج ��ي و�� �س� �ع ��ادة مرمي
ع �ي��د امل �ه�ي�ري م��دي��ر ع ��ام املكتب
الإع �ل��ام � ��ي حل� �ك ��وم ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
و��س�ع��ادة حممد ح�سن ال�سويدي
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لأبوظبي
القاب�ضة وحممد جميل الرحمي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
لطاقة امل�ستقبل " م�صدر ".
وح �� �ض��ر ال �ل �ق��اء ال ��وف ��د امل ��راف ��ق
ل �ل �� �ض �ي��ف ال� � ��ذي ي�ضم..معايل
��س�ب�ي��دون �أدون �ي ����س جورجادي�س
وزي� � ��ر ال �ت �ن �م �ي��ة واال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار و
معايل كون�ستانتينو�س �سكريكا�س
وزي ��ر ال�ب�ي�ئ��ة وال �ط��اق��ة و معايل
ب��ان��اج �ي��وت �ي ����س ثيودوريكاكو�س

وزي� ��ر ح �م��اي��ة امل ��واط ��ن و �سعادة
�أ�سيمينا غاغا وزير ال�صحة املناوب
و�سعادة ديوني�سيو�س زوي�س �سفري
اجلمهورية اليونانية ل��دى دولة
الإم � ��ارات وال��دك �ت��ور �أثنا�سيو�س
نتوكو�س م�ست�شار الأم��ن القومي
بجانب ع��دد م��ن ك�ب��ار امل�س�ؤولني
يف اليونان.
وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
ن ��ائ ��ب ال� �ق ��ائ ��د الأع � �ل� ��ى للقوات
امل�سلحة قد ا�ستقبل ام�س ..معايل
كريياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س
وزراء جمهورية اليونان ال�صديقة
الذي يقوم بزيارة ر�سمية �إىل دولة
الإمارات.
وج � ��رت ل �� �ض �ي��ف ال� �ب�ل�اد  -لدى
و��ص��ول��ه ق�صر ال��وط��ن  -مرا�سم
ا�ستقبال ر�سمية حيث ا�صطحب
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان ال�ضيف �إىل من�صة
ال���ش��رف و ُع ��زف ال���س�لام الوطني
لكل من دول��ة الإم ��ارات واليونان
 ..فيما �أطلقت املدفعية  21طلقة
ترحيباً بزيارة ال�ضيف وا�صطفت
ثلة من حر�س ال�شرف حتية له.
وق ��د ك ��ان يف اال� �س �ت �ق �ب��ال� ..سمو
ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
�� �ش� ��ؤون ال��رئ��ا� �س��ة و� �س �م��و ال�شيخ
ع�ب��داهلل ب��ن زاي��د �آل نهيان وزير
اخلارجية والتعاون الدويل و�سمو
ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد �آل
نهيان ع�ضو للمجل�س التنفيذي
رئي�س مكتب �أب��وظ�ب��ي التنفيذي
و�سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد

بن زاي��د �آل نهيان ومعايل ال�شيخ
حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن ط�ح�ن��ون �آل
نهيان م�ست�شار ال�ش�ؤون اخلا�صة
يف وزارة ��ش��ؤون الرئا�سة ومعايل
ال���ش�ي��خ ��ش�خ�ب��وط ب��ن ن �ه �ي��ان بن
مبارك �آل نهيان وزير دولة.
ك�م��ا ك��ان يف اال��س�ت�ق�ب��ال ..معايل
عبدالرحمن ب��ن حممد العوي�س
وزي� ��ر ال���ص�ح��ة ووق ��اي ��ة املجتمع
وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �� �ش ��ؤون املجل�س
ال ��وط � �ن ��ي االحت � � � � ��ادي و معايل
الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزي� ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة ومعايل نورة بنت حممد
الكعبي وزي ��رة الثقافة وال�شباب
و م�ع��ايل ع�ب��داهلل ب��ن ط��وق املري
وزي��ر االقت�صاد وم�ع��ايل الدكتور
ث ��اين ب��ن �أح �م��د ال ��زي ��ودي وزير
دول��ة للتجارة اخلارجية و معايل
الدكتور �أن��ور ب��ن حممد قرقا�ش
امل�ست�شار ال��دب�ل��وم��ا��س��ي ل�صاحب
ال �� �س �م��و رئ �ي ����س ال ��دول ��ة ومعايل
خلدون خليفة املبارك رئي�س جهاز
ال�ش�ؤون التنفيذية ع�ضو املجل�س
التنفيذي ومعايل الدكتور خليل
ال �ف��والذي م�ست�شار �سمو الع�ضو
املنتدب جلهاز �أبوظبي لال�ستثمار
و �سعادة �سليمان امل��زروع��ي �سفري
ال ��دول ��ة ل� ��دى ال �ي ��ون ��ان ومعايل
�سمرية الرميثي �أمني عام الهيئة
االحت � ��ادي � ��ة ل �ل �م��را� �س��م وال�سرد
الإ� �س�ت�رات �ي �ج ��ي و�� �س� �ع ��ادة مرمي
ع �ي��د امل �ه�ي�ري م��دي��ر ع ��ام املكتب
الإع �ل��ام � ��ي حل� �ك ��وم ��ة �أب ��وظ� �ب ��ي
و��س�ع��ادة حممد ح�سن ال�سويدي
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لأبوظبي
القاب�ضة وحممد جميل الرحمي
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
لطاقة امل�ستقبل " م�صدر ".
ويرافق ال�ضيف وفد ي�ضم  ..معايل
��س�ب�ي��دون �أدون �ي ����س جورجادي�س
وزير التنمية واال�ستثمار ومعايل
ك��ون �� �س �ت��ان �ت �ي �ن��و���س �سكريكا�س
وزي� ��ر ال�ب�ي�ئ��ة وال �ط��اق��ة ومعايل
ب��ان��اج �ي��وت �ي ����س ثيودوريكاكو�س
وزي � ��ر ح �م��اي��ة امل ��واط ��ن و�سعادة
�أ�سيمينا غاغا وزير ال�صحة املناوب
و�سعادة ديوني�سيو�س زوي�س �سفري
اجلمهورية اليونانية ل��دى دولة
الإم � ��ارات وال��دك �ت��ور �أثنا�سيو�س
نتوكو�س م�ست�شار الأم��ن القومي
بجانب ع��دد م��ن ك�ب��ار امل�س�ؤولني
يف اليونان.

�شرطة �أبوظبي وجلنة ال�سالمة املرورية تعززان وعي �سائقي «الدليفري» بالقيادة الآمنة
•• �أبوظبي-الفجر:

ن�ف��ذت �شرطة �أب��وظ�ب��ي واللجنة امل�شرتكة لل�سالمة امل��روري��ة  ،ور�ش
توعوية ل�سائقي ال��دراج��ات النارية اخلا�صة بتو�صيل الطلبات حول
قواعد ال�سالمة املرورية وتفادي احلوادث املرورية وم�سبباتها والآثار
واخل�سائر الناجمة عنها .
و�أو�ضح العميد حممد �ضاحي احلمريي ،مدير مديرية املرور والدوريات
بقطاع العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي �أن الور�ش ركزت على تعزيز
ن�شر ال�سالمة لهذه الفئة من م�ستخدمي الطريق وت�ضمنت حما�ضرات
تثقيفية وعر�ض فيديوهات توعوية حلوادث الدراجات النارية ل�شركات
تو�صيل الطلبات "�شركة طلبات و�شركة ديليفرو و�شركة نون" .
وذك��ر �أن��ه مت التعريف ب�أهم �أ�سباب احل��وادث التي ت�سببت بها دراجات

التو�صيل وخم��اط��ر ال�سلوكيات اخلاطئة املرتكبة م��ن بع�ض �سائقي
دراجات تو�صيل الطلبات ،والتي تت�سبب يف �إرباك حركة ال�سري �أو وقوع
احلوادث املرورية.
و�أكد اهتمام �شرطة �أبوظبي بن�شر ثقافة ال�سالمة املرورية والتعريف
باللوائح والقوانني املرورية التي يجب اتباعها على الطريق وا�شرتاطات
ال�سالمة لقيادة الدراجة النارية وجتنب احل��وادث املرورية ونتائجها
الوخيمة.
و�شدد على �أهمية االلتزام بقواعد املرور وا�شرتاطات ال�سالمة لقيادة
الدراجة النارية مثل الت�أكد من �صالحية م�صابيح الإ�ضاءة وال�صيانة
ال��دوري��ة للدراجة و�أهمية ت��رك م�سافة �أم��ان بني ال��دراج��ة واملركبات
الأخ ��رى ،واالل �ت��زام مب�سار الطريق وع��دم تغيريه ب�شكل مفاجئ� ،أو
جت��اوز ال���س��رع��ات امل �ح��ددة على ال�ط��ري��ق وع��دم ال��دخ��ول �إىل الأماكن

املمنوعة ل�ضمان �أعلى معايري ال�سالمة لل�سائق وم�ستخدمي الطريق.
و قالت املهند�سة �سميه �سعيد النيادي رئي�س حمور التدريب والتعليم
والتوعية يف جلنة ال�سالمة املرورية ورئي�س ق�سم ال�سالمة املرورية يف
مركز النقل املتكامل �أن هذه الور�ش التوعوية ا�ستهدفت ما يقارب 300
�سائق وتهدف اىل زي��ادة م�ستوى وع��ي ال�سائقني مبتطلبات ال�سالمة
املرورية على الطريق واهميه ارتداء معدات احلماية ال�شخ�صية وذلك
ل�ضمان �سالمتهم .
و�أو� �ض �ح��ت ان ه��ذه احل�م�ل��ة ت�ضمنت ال�ع��دي��د م��ن امل �ب��ادرات منها بث
ال��ر��س��ائ��ل ال�ت��وع��وي��ة ع�بر و��س��ائ��ل ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي وك��ذل��ك عرب
التطبيق اخلا�ص بال�سائقني بالإ�ضافة اىل عقد ور�ش العمل التوعوية
باللغتني الإجنليزية واالوردية و بح�ضور ممثلني عن ال�شركات الكربى
العاملة يف قطاع التو�صيل .

الثالثاء  10مايو  2022م  -العـدد 13538
10 May 2022 - Issue No 13538

Tuesday

�أخبـار الإمـارات

04

حممد بن زايد وكريياكو�س ميت�سوتاكي�س ي�شهدان تبادل مذكرات واتفاقيات تعاون بني الإمارات واليونان

•• �أبوظبي-وام:

�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة �أم�س ومعايل كريياكو�س ميت�سوتاكي�س
رئي�س وزراء جمهورية اليونان تبادل عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم
بني عدد من اجلهات يف دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية اليونان
ت�شمل جماالت اال�ستثمار والطاقة املتجددة وال�صحة و وال�صناعة والتقنيات
املتقدمة وغريها من اجلوانب احليوية التي حتظى باهتمام البلدين.
ت�ضمنت االتفاقيات واملذكرات التي جرت مرا�سم تبادلها يف ق�صر الوطن.
 مذكرة تفاهم يف جمال التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب  ..تبادلها معايلالدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر وزير ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة..
ومن اجلانب اليوناين ومعايل باناجيوتي�س ثيودوريكاكو�س وزي��ر حماية
املواطن.
 م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ين وزارة ال���ص�ن��اع��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ت�ق��دم��ة و وزارةالتنمية واال�ستثمارات اليونانية يف جمال ال�صناعات والتقنيات املتقدمة ..

تبادلها معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر ومعايل �سبيدون �أدوني�س
جورجادي�س وزير التنمية واال�ستثمار اليوناين .
 م��ذك��رة تفاهم ب�ين وزارت ��ي ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة يف دولةالإم��ارات والتنمية واال�ستثمارات اليونانية يف جمال التقيي�س  ..تبادلها
م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان ب��ن �أح�م��د اجل��اب��ر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة و معايل �سبيدون �أدوني�س جورجادي�س وزير التنمية واال�ستثمار
اليوناين.
 مذكرة تفاهم يف جمال التعاون االقت�صادي بني البلدين تبادلها معايلعبداهلل بن طوق املري وزير االقت�صاد و معايل �سبيدون �أدوني�س جورجادي�س
وزير التنمية واال�ستثمار اليوناين.
ــ مذكرة تفاهم بني وزارة ال�صحة يف دول��ة الإم ��ارات ونظريتها اليونانية
تبادلها معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س وزير ال�صحة ووقاية املجتمع
ومن اجلانب اليوناين �سعادة �أ�سيمينا غاغا وزير ال�صحة املناوب.
ــ مذكرة تفاهم بني مكتب املبعوث اخلا�ص لدولة الإم��ارات للتغري املناخي
ووزارة البيئة والطاقة يف اليونان  ..تبادلها معايل الدكتور �سلطان بن

�أحمد اجلابر املبعوث اخلا�ص لدولة الإم��ارات املعني بتغري املناخ ومعايل
كون�ستانتينو�س �سكريكا�س وزير البيئة والطاقة اليوناين.
ــ اتفاقية �إطارية للتعاون الإ�سرتاتيجي بني �شركة " موتور �أويل " و�شركة
برتول �أبوظبي الوطنية " �أدنوك " تهدف �إىل ا�ستك�شاف فر�ص التعاون يف
جمال توريد �إمدادات الغاز الطبيعي امل�سال �إىل اليونان بجانب بحث فر�ص
التعاون والعمل امل�شرتك بني اجلانبني..تبادلها معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر "الرئي�س التنفيذي ل�شركة برتول �أبو ظبي الوطنية " �أدنوك
" وجمموعة �شركاتها" الع�ضو املنتدب  ..و من اجلانب اليوناين يوني�س
باردينوقيان�س رئي�س جمل�س �إدارة حمركات الطاقة املتجددة.
ــ مذكرة تفاهم بني م�صدر للطاقة النظيفة واجلمهورية اليونانية ب�ش�أن "
اجلزر البيئية "  ..تبادلها معايل �سلطان اجلابر رئي�س جمل�س �إدارة م�صدر
ومعايل ون�ستانتينو�س �سكريكا�س وزير البيئة والطاقة اليوناين.
ــ مذكرة تفاهم بني �شركة " م�صدر" و"موتور�أويل" للتعاون يف جمال �إزالة
الكربون من �سوق الكهرباء يف اليونان  ..تبادلها معايل �سلطان اجلابر
رئي�س جمل�س �إدارة م�صدر ومعايل كون�ستانتينو�س �سكريكا�س وزير البيئة

والطاقة اليوناين.
ــ مذكرة تفاهم ب�ش�أن جتديد �شراكة اال�ستثمار امل�شرتك بني " مبادلة "
وبنك التنمية اليوناين لال�ستثمار والتي تركز على اال�ستثمار يف عدد من
القطاعات بقيمة  400مليون يورو ..تبادلها معايل خلدون املبارك الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي ملجموعة مبادلة لال�ستثمار ..وم��ن اجلانب
اليوناين �أنتيجون ليمبريوبولو الرئي�س التنفيذي لبنك التنمية اليوناين
لال�ستثمارات.
ـ�ـ م��ذك��رة تفاهم ب�ش�أن الإع�ل�ان ع��ن ت�أ�سي�س �صندوق ا�ستثماري م�شرتك
لال�ستثمار يف عدد من القطاعات احليوية يف اليونان بقيمة �أربعة مليارات
يورو..تبادلها �سعادة حممد ح�سن ال�سويدي الرئي�س التنفيذي لأبوظبي
القاب�ضة و�سعادة كون�ستا نتينو�س فراجكوجياني�س نائب وزير الدبلوما�سية
االقت�صادية واالنفتاح يف وزارة اخلارجية اليونانية.
ــ مذكرة تفاهم بني �شركة " م�صدر " وكيوتو لإن�شاء م�شروع م�شرتك بهدف
تطوير م�شاريع طاقة متجددة يف اليونان..تبادلها معايل الدكتور �سلطان
اجلابر و�أخيل كون�ستا نتا كوبولو�س رئي�س " تيمز ـ ." TEMES

الإمارات واليونان ت�ؤكدان يف بيان م�شرتك �سعيهما لتعزيز �شراكتهما اال�سرتاتيجية ودعم جهود ال�سلم واال�ستقرار
•• �أبوظبي  -وام:

�أك ��دت دول��ة الإم� ��ارات وجمهورية ال�ي��ون��ان �سعيهما �إىل تعميق العالقات
بينهما وتر�سيخها وتو�سيعها لت�شمل العديد من املجاالت يف �إطار �شراكتهما
الإ�سرتاتيجية� ..إىل جانب توحيد جهودهما ملواجهة التحديات العاملية
والإق�ل�ي�م�ي��ة امل���ش�ترك��ة وا��س�ت�ك���ش��اف ف��ر���ص ج��دي��دة ��س�ع�ي�اً ل�ت�ع��زي��ز ال�سلم
واال�ستقرار واالزدهار.
و�أع��رب البلدان يف بيان م�شرتك ام�س التزامهما امل�شرتك بدعم اجلهود
ال�ساعية �إىل تعزيز �أوا��ص��ر ال�سلم واال�ستقرار على ال�صعيدين الإقليمي
والدويل وفقاً للقانون الدويل ..و�أكدا �أن احلفاظ على اال�ستقرار واالزدهار
ميثل حجر الزاوية يف حتقيق ال�سلم والأمن الإقليميني.
وفيما يلي ن�ص البيان امل�شرتك ال��ذي �أ��ص��دره البلدان مبنا�سبة الزيارة
الر�سمية التي قام بها معايل كريياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س وزراء اليونان
�إىل دولة الإمارات �أم�س:
ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة  ،معايل كريياكو�س ميت�سوتاكي�س رئي�س
وزراء اليونان يف �أبوظبي بتاريخ  09مايو .2022
و�أ� �ش��اد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ورئ�ي����س ال ��وزراء
اليوناين..بالعالقات الثنائية الرا�سخة التي جتمع بني البلدين ال�صديقني
وال�شراكة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة التي مت التو�صل �إليها خالل �شهر نوفمرب
عام  2020و التي �أ�سهمت ب�شكل فاعل يف تعزيز العالقات الإ�سرتاتيجية
الثنائية بني البلدين.
كما �أعرب �سموه عن خال�ص التهاين والتربيكات �إىل معايل رئي�س الوزراء
و�شعب اليونان ال�صديق مبنا�سبة االحتفال بالذكرى الـ  201ال�ستقالل
جمهورية اليونان يف  25من �شهر مار�س املا�ضي.
م��ن جهته هن�أ رئي�س ال ��وزراء اليوناين �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن
زايد �آل نهيان و�شعب دولة الإم��ارات بالنجاح البارز الذي حققتها الدولة
يف ا�ست�ضافتها " �إك�سبو 2020دبي " وباختيار دولة الإم��ارات ال�ست�ضافة
�أعمال الدورة الـ  28مل�ؤمتر الأطراف  COP28يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ يف العام .2023
كما �أ��ش��اد رئي�س ال ��وزراء ال�ي��ون��اين بالنجاح ال�لاف��ت ال��ذي حققه معر�ض
�إك�سبو 2020دبي و�إ�سهامه الفاعل يف توفري من�صة لتعزيز احلوار العاملي
واالبتكار وكذلك تر�سيخ دور دولة الإم��ارات العربية املتحدة �شريكاً فاع ً
ال
للمجتمع الدويل يف جماالت التعاون امل�شرتك ومواجهة التحديات العاملية.
فيما �أ�سهم اجلناح اليوناين الذي حمل �شعار "يونان امل�ستقبل ،ابتدا ًء من
اليوم" يف �إتاحة الفر�صة للزائرين للتعرف على املقومات والركائز الأ�سا�سية

الأم ��ن امل���ش�ترك واال��س�ت�ق��رار� ،إىل ج��ان��ب التنمية االق�ت���ص��ادي��ة والتعاون
والتن�سيق بني البلدين.

الق�ت���ص��اد ج�م�ه��وري��ة ال�ي��ون��ان وجمتمعها و�إي �� �ض��اح ك�ي��ف انتقلت اليونان
من الع�صور القدمية نحو يونان امل�ستقبل  ..وجنحت اليونان من خالل
م�شاركتها يف معر�ض �إك�سبو  2020دبي ،يف عر�ض �إجنازاتها يف جماالت
االبتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي ،مما جعلها وجهة ا�ستثمارية �آمنة .االقت�صاد واال�ستثمار وال�صناعة والطاقة..
و�أك ��د اجل��ان�ب��ان عزمهما امل���ش�ترك ع�ل��ى تعميق ال�ع�لاق��ات ب�ين اجلانبني ترتبط دولة الإمارات العربية املتحدة وجمهورية اليونان بعالقات جتارية
وتر�سيخها وتو�سيعها لت�شمل جماالت عديدة� ،إ�ضافة �إىل توحيد جهودهما وا�ستثمارية هامة ،حيث بلغ �إجمايل التبادل التجاري بني البلدين 560
ملواجهة التحديات العاملية والإقليمية امل�شرتكة وا�ستك�شاف فر�ص جديدة مليون دوالر �أمريكي يف عام  ،2021بن�سبة منو بلغت  ?67.4مقارنة بعام
 ،2020مما يعزز االبتكار وتوفري الوظائف والتنمية االقت�صادية يف كال
�سعياً لتعزيز ال�سلم واال�ستقرار واالزدهار.
ً
البلدين..وحدد الطرفان �أهدافا لتعزيز التبادالت التجارية بني اجلانبني،
وبحثا فر�ص و�آف��اق التعاون يف جم��االت جديدة ،مبا يف ذلك اال�ستثمارات
ــ ال�سيا�سة اخلارجية والق�ضايا الإقليمية وال�سلم واال�ستقرار ..
�أع ��رب ال �ب �ل��دان ع��ن جت��دي��د ال�ت��زام�ه�م��ا ال��را� �س��خ ن�ح��و تعميق �شراكتهما الإ�سرتاتيجية امل�شرتكة يف قطاعات الطاقة وال�صناعة والتكنولوجيا،
الإ�سرتاتيجية فيما يخ�ص ال�سيا�سة اخلارجية والق�ضايا الإقليمية والأمنية م��ع الرتكيز خا�صة على التقنيات ال�صديقة للبيئة ،والطاقة املتجددة،
والهيدروجني ،وخف�ض ن�سبة انبعاثات الكربون يف قطاع ال�صناعة.
والدفاعية.
وهن�أ رئي�س الوزراء اليوناين دولة الإمارات العربية املتحدة بانتخابها ع�ضواً و�شهد �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ورئي�س ال ��وزراء
غري دائم يف جمل�س الأمن الدويل للفرتة  .. 2023-2022فيما �أعرب اليوناين توقيع مذكرة تفاهم ح��ول التعاون االقت�صادي والفني لتعزيز
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ع��ن دع��م دول��ة الإم ��ارات التعاون االقت�صادي وتر�سيخه بني البلدين.
لرت�شيح اليونان ملقعد غري دائم يف جمل�س الأمن الدويل للفرتة  -2025كما اتفقت دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة وجمهورية اليونان على �إن�شاء
 ،2026و�أكد البلدان حر�صهما امل�شرتك على العمل ب�شكل م�شرتك لتعزيز �صندوق ا�ستثماري م�شرتك بقيمة  4مليارات يورو لت�سهيل اال�ستثمارات
يف االقت�صاد اليوناين يف جمموعة وا�سعة من القطاعات ،مبا يف ذلك البنية
ال�سلم والأمن الدوليني يف كافة �أرجاء العامل.
كما تطرق الطرفان �إىل الآث��ار الإ�سرتاتيجية بعيدة املدى للتعايف العاملي التحتية ،والطاقة املتجددة و�أن��واع جديدة من الطاقة ،والرعاية ال�صحية
وال�صناعات الدوائية ،والأغذية وامل�شاريع الزراعية واخلدمات اللوج�ستية
من جائحة " كوفيد ـ ." 19
و�أع��رب اجلانبان عن التزامهما امل�شرتك بدعم اجلهود املبذولة وال�ساعية وغريها .ومت توقيع مذكرة تفاهم بني �شركة �أبوظبي القاب�ضة الإماراتية
�إىل تعزيز �أوا�صر ال�سلم واال�ستقرار على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،وبنك التنمية اليوناين لال�ستثمار بهذا ال�ش�أن ..و�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،اتفقت
وفقاً للقانون ال��دويل ،مبا يف ذل��ك قانون البحار ..كما �أك��دا �أن الو�سائل �شركة مبادلة لال�ستثمار وبنك التنمية اليوناين لال�ستثمار  HDBIعلى
ال�سيا�سية واحل��وار وفقاً للمبادئ الأ�سا�سية مليثاق الأمم املتحدة ،يظالن متديد �شراكتهما يف من�صة اال�ستثمار امل�شرتك التي مت �إن�شا�ؤها يف عام
املرجع التوجيهي الهادف �إىل حتقيق التو�صل �إىل حلول م�ستدامة جلميع  2018بقيمة  400مليون يورو.
كما �شهد الطرفان توقيع مذكرة تفاهم يف جمال ال�صناعة والتكنولوجيا
النزاعات واخلالفات..و�أكدا �أهمية احلل ال�سلمي للخالفات بني الدول.
و��ش��دد ال�ط��رف��ان على �أن احل�ف��اظ على اال��س�ت�ق��رار واالزده� ��ار ميثل حجر املتقدمة ،ومذكرة تفاهم يف جمال املقايي�س و�شهادات املطابقة.
الزاوية يف حتقيق ال�سلم والأمن الإقليميني..ويف هذا ال�سياق ،اتفق اجلانبان ويف �إط��ار ال�شراكة اال�سرتاتيجية ال�شاملة ،تعمل كل من دول��ة الإمارات
على �أن تقوي�ض �سيادة ووحدة �أرا�ضي �أي من البلدين يزعزع ال�سالم والأمن العربية امل�ت�ح��دة وال�ي��ون��ان ب�شكل د�ؤوب على تو�سيع ال�ع�لاق��ات الثنائية
وتعزيزها يف قطاع الطاقة.
الإقليمي.
و�أع ��رب رئي�س ال� ��وزراء ال�ي��ون��اين جم ��دداً ع��ن �إدان �ت��ه ال���ش��دي��دة للهجمات و وقعت �شركة ب�ترول �أبوظبي الوطنية "�أدنوك" و�شركة "موتور �أويل"
الإرهابية �ضد دول��ة الإم��ارات ،م�ؤكداً ت�ضامن جمهورية اليونان ودعمها اتفاقية �إطارية �إ�سرتاتيجية ال�ستك�شاف فر�ص توريد �شحنات الغاز الطبيعي
امل�سال �إىل اليونان مبا يف ذلك وحدة تخزين الغاز الطبيعي امل�سال العائمة
الكامل لدولة الإمارات يف ت�صديها ومواجهتها لتلك الهجمات.
و�أكد اجلانبان ثقتهما يف القدرة امل�شرتكة على مواجهة التحديات امل�ستقبلية ووحدة �إعادة تخزين الغاز امل�سال  FSRUالتابعة ل�شركة "ديوريغا للغاز"،
واملنبثقة من ال�شراكة املتينة والوا�سعة والتي ت�سهم ب�شكل فاعل يف تعزيز وا�ستك�شاف فر�ص التعاون الأخرى يف حمطة �شركة "ديوريغا للغاز".

و�سيتم تو�سيع التعاون الثنائي وتعزيزه يف جمال الطاقة املتجددة من خالل
ثالث اتفاقيات جديدة وقعتها �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل "م�صدر"،
وه��ي م��ذك��رة تفاهم م��ع احل�ك��وم��ة اليونانية ب���ش��أن ن�شر م���ص��ادر الطاقة
املتجددة يف اجل��زر البيئية وحلول كفاءة الطاقة ،ومذكرة تفاهم لإن�شاء
م�شروع م�شرتك  J.Vمع ال�شريك املحلي  KYOTO S.Aلتطوير
م�شاريع الطاقة املتجددة يف املناطق ال�ساحلية يف اليونان ومذكرة تفاهم مع
�شركة "موتور �أويل" لتطوير توليد الرياح البحرية وغريها من م�شاريع
توليد الطاقة املتجددة يف اليونان.
ـ العمل املناخي
و�إدراك� �اً من الطرفني ب�أهمية العمل املناخي ودوره كونه حمركا رئي�سيا
للنمو االقت�صادي امل�ستدام وخلق فر�ص العمل والتنمية امل�ستدامة ،فقد �أكد
اجلانبان تعزيز التعاون يف هذا املجال لت�سهيل �إج��راءات التحول يف جمال
الطاقة وتنفيذ ات�ف��اق ب��اري����س ..وات�ف��ق الطرفان على العمل ع��ن كثب يف
�سياق م�ؤمتر الأط��راف وتقدمي الدعم املتبادل للبعثات ومبادرات الطاقة
النظيفة .كما اتفق اجلانبان على تعزيز التعاون الثنائي لت�سريع تدابري
التغيرّ املناخي وحماية البيئة ،ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون ب�ش�أن
تدابري و�إجراءات مواجهة ظاهرة التغيرّ املناخي وتداعياتها.
و �أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان ورئ�ي����س ال ��وزراء
اليوناين..التزامهما اجل��اد بالعمل معاً لت�سريع اجلهود العاملية الهادفة
للت�صدي لتداعيات تغري املناخ وحماية البيئة والعمل على خلق م�ستقبل
اقت�صادي م�ستدام.
ــ القطاع ال�صحي
�أكد اجلانبان جناح البلدين يف مكافحة جائحة فريو�س كورونا والتزامهما
بتعزيز التعاون وتبادل اخلربات بني البلدين يف القطاع ال�صحي ،كما �شهد
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ورئي�س وزراء اليونان توقيع
م��ذك��رة تفاهم لتن�سيق اجل�ه��ود وتعميق ال�ت�ع��اون يف امل�ج��ال الطبي كونها
حمفزاً لبناء جمتمعات �أكرث مرونة وقدرة على التك ّيف والتعايف.
ــ جماالت الدفاع والأمن
ي��درك البلدان �أهمية التعاون الدفاعي الثنائي بني اجلانبني وال��ذي مت
التعبري عنه مبوجب االتفاقيات التي ت�سهل عمليات التعاون ،وقد �أعرب
اجلانبان عن رغبتهما يف تعزيز عالقاتهما الدفاعية خا�ص ًة يف جماالت
التدريب الفني والتمارين امل�شرتكة ،ورحبا بتوقيع مذكرة تفاهم يف جمال
التعاون الأمني ،ومكافحة اجلرمية املنظمة ومكافحة الإرهاب .
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زايد الإن�سانية تختتم مو�سمها الرم�ضاين بتقدمي امل�ساعدات لنزالء املن�ش�آت العقابية �سلطان القا�سمي ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة
•• �أبوظبي-وام:

�أنهت م�ؤ�س�سة زايد للأعمال اخلريية والإن�سانية
�أعمال مو�سمها الرم�ضاين للم�ساعدات الإن�سانية
واخل�ي�ري ��ة ب ��زي ��ارة امل �ن �� �ش ��آت ال�ع�ق��اب�ي��ة لتقدمي
م�ساعداتها الدورية للنزالء .و�شملت امل�ساعدات
� 12ألف ن�سخة من الكتب الهادفة يف الثقافة
ال�ع��ام��ة والدينية لتكون زادا معرفيا ولتزويد
املكتبات يف املن�ش�آت العقابية ب�إ�صدارات امل�ؤ�س�سة
�إ�ضافة �إىل  2000حقيبة لكل نزيل و9000

�سجادة �صالة .وبذلك تكون امل�ؤ�س�سة قد اختتمت
امل�ساعدات الرم�ضانية املكثفة هذا العام من مري
رم�ضاين وك��وب��ون��ات للأ�سر املتعففة ،ووجبات
رم�ضانية ومتور و�سجادات �صالة و�سالل غذائية
و�صلت �إىل �آالف الأ�سر لتكتمل فرحة م�ساعدات
بك�سوة العيد وهدايا للأطفال.
�إذ �ضاعفت م��ن جهودها الإن�سانية ه��ذا العام
مل��واك �ب��ة ت��وج �ه��ات ال��دول��ة يف ال�ع�م��ل الإن�ساين
وحتقيقا للمعاين ال�سامية والقيم النبيلة لهذا
ال�شهر الف�ضيل يف ال�ع��ون والت�سامح والعطاء

جلميع �شعب الإم� ��ارات واملقيمني على �أر�ضها
الطيبة.
وق��ال ��س�ع��ادة حمد ��س��امل ب��ن ك��ردو���س العامري
م��دي��ر ع��ام امل��ؤ��س���س��ة �سعت امل��ؤ��س���س��ة ومبتابعة
من �سمو ال�شيخ نهيان بن زايد �آل نهيان رئي�س
جمل�س الأم�ن��اء و�سمو ال�شيخ عمر ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س املجل�س مل�ضاعفة امل�ساعدات
لتبقى الإم� ��ارات م�ن��ارة للم�ساعدات الإن�سانية
ويف طليعة ال��دول لتعزيز كرامة الإن�سان داخل
الدولة وخارجها .

•• ال�شارقة -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان
بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم ال�شارقة  ،املر�سوم الأمريي رقم /36/
ل�سنة  2022م ،ب�ش�أن ت�شكيل جمل�س �إدارة
غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة.
ون�ص املر�سوم على �أن يُعاد ت�شكيل جمل�س
�إدارة غرفة جتارة و�صناعة ال�شارقة برئا�سة
ال�سيد /ع�ب��داهلل �سلطان حممد العوي�س،
وع�ضوية كل من التالية �أ�سمائهم:
 .1ال�شيخ /ماجد بن في�صل بن خالد بن

خالد القا�سمي.
� .2أحمد حممد عبيد عي�سى النابودة.
 .3جمال حممد �سلطان بن هويدن.
 .4حليمة حميد علي العوي�س.
 .5رغدة حمد عمران ترمي.
 .6زياد حممود خرياهلل احلجي.
 .7حممد �أحمد حممد ال�شحي.
� .8سلطان حممد ح�سني املال.
 .9عبداهلل �إبراهيم دعيف�س.
 .10عبيد عو�ض الطنيجي.
 .11علي عبيد علي عبيد الزعابي.
 .12علي حممد عبداهلل اخليال.

 .13حممد را�شد علي الدميا�س.
 .14حممد علي مرزوق بن كامل.
 .15حممد هالل احلزامي.
 .16نا�صر م�صبح �أحمد الطنيجي.
 .17وليد عبدالرحمن بوخاطر.
ووف �ق �اً ل�ل�م��ر��س��وم ت�ك��ون م��دة ال�ع���ض��وي��ة يف
املجل�س �أرب ��ع ��س�ن��وات ت �ب��د�أ م��ن ت��اري��خ �أول
اج�ت�م��اع ل��ه وي �ج��وز مت��دي��ده��ا مل��دة �أو مدد
مماثلة ،على �أن ي�ستمر املجل�س يف ت�صريف
�أعماله لدى انتهاء مدته �إىل �أن يتم تعيني
جمل�س جديد ويجوز �إعادة تعيني من انتهت
مدة ع�ضويتهم.
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�سلطان القا�سمي يرت�أ�س االجتماع الدوري ملجمع اللغة العربية بال�شارقة
•• ال�شارقة -وام:

تر�أ�س �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى ح��اك��م ال�شارقة الرئي�س الأع�ل��ى ملجمع اللغة العربية
بال�شارقة� ،صباح �أم�س االجتماع الدوري للمجمع وذلك يف مقره باملدينة
اجلامعية يف ال�شارقة .تناول االجتماع عدداً من املو�ضوعات املعنية ب�أن�شطة
وج�ه��ود املجمع يف تنفيذ اخت�صا�صاته الرئي�سية للحفاظ على اللغة
العربية ودعم كافة جماالتها و�أركانها .و اعتمد �صاحب ال�سمو الرئي�س

الأعلى ملجمع اللغة العربية بال�شارقة عدداً من امل�شروعات اجلديدة التي
�سيعمل على تنفيذها املجمع بالتن�سيق مع ال�شركاء من امل�ؤ�س�سات املعنية
باللغة العربية من خمتلف �أقطار العامل .و ا�ستمع �سموه �إىل �شر ٍح مف�صل
حول �سري العمل يف املجمع و�ش�ؤونه الإدارية املتنوعة حر�صاً على توفري
البيئة املحفزة للعاملني فيه ،وتوفري اخلدمات الالزمة لت�أدية �أدوارهم،
وتنفيذ الأن�شطة املتنوعة.
وت�ضمن االجتماع مناق�شة �سبل دع��م جمامع اللغة العربية يف �سبيل
حتقيق التكامل بني املجامع اللغوية للنهو�ض بلغة ال�ضاد والعمل على

تعزيز انت�شارها العاملي ،وللخروج ب�أف�ضل املنجزات على م�ستوى �إ�صدارات
املعاجم والدرا�سات والبحوث.
و ب�ح��ث االج �ت �م��اع دع��م ج�ه��ود ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ال �ق��ارت�ين الأفريقية
والأوروب �ي��ة بالتزامن م��ع االنت�شار الكبري للغة يف الكثري م��ن الدول
والإق �ب��ال عليها م��ن قبل خمتلف الأف� ��راد وامل�ه�ت�م�ين .و اط�ل��ع �صاحب
ال�سمو حاكم ال�شارقة على �آخر امل�ستجدات يف اجناز املعجم التاريخي للغة
العربية ،والذي كان �سموه قد �أطلق الأجزاء الـ  17الأوىل منه يف نوفمرب
املا�ضي خالل افتتاح الن�سخة الأربعني ملعر�ض ال�شارقة الدويل للكتاب،

ووج��ه باحلر�ص على �إجن��از �أك�بر قدر ممكن خالل الفرتة القادمة مع
احلفاظ على دقة الت�أريخ والتوثيق.
و ناق�ش االجتماع خطط تطوير جملة العربية ل�ساين التي ي�صدرها
املجمع من حيث املحتوى املعريف واللغوي وتنويع املجاالت والأ�ساليب
اللغوية والإعالمية.
ح�ضر االجتماع حممد ح�سن خلف مدير ع��ام هيئة ال�شارقة للإذاعة
والتلفزيون ،والدكتور �أحممد �صايف امل�ستغامني �أمني عام جممع اللغة
العربية بال�شارقة .

برعاية �سيف بن زايد

انطالق فعاليات معر�ض واجهـة التعليـم وم�ؤمتـر �شـباب ال�شـرق الأو�سط  16مايو
•• �أبوظبي-وام:

تنطلق فعاليـات الـدورة الثامنـة مـن معـر�ض واجهـة التعليـم وم�ؤمتـر �شـباب
ال�شـرق الأو�سط حتـت رعايـة الفريق �سمو ال�شيخ �سيف بن زايد �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الداخلية يوم  16مايو اجلاري وت�ستمر
يومني يف �صالة جوجي�ستو �أرينا ب�أبوظبي.
يعقد املعر�ض بن�سخته الهجينـة "ح�ضوريـا وافرتا�ضيـا" حتـت �شـعار "50
عامـا مـن متكيـن التعليـم" ،ويجمع اجل�ه��ات وامل�ؤ�س�سات التعليمية �إىل
جانب ع�شرات املحا�ضرين املتخ�ص�صني ليقدموا خال�صة خرباتهم للطلبة
والراغبني يف تكملة تعليمهم بجميع الدرجات الأكادميية والعلمية  ،ف�ضال
عن �إلقاء ال�ضوء حول م�ستقبل التعليم واملهن و�آفاق التطوير املن�شود.
جاء ذلك يف م�ؤمتر �صحفي عقد ام�س يف مركز �أبوظبي لل�شباب للإعالن
عن تفا�صيل الدورة الثامنة للمعر�ض بح�ضور �سعادة الدكتورة موزة �سعيد
البادي رئي�س جمل�س �إدارة معر�ض واجهة التعليم والعقيد الدكتور خلفان
النقبي مدير مركز امل��ؤه�لات الأمنية ب ��الإدارة العامة لتطوير الكفاءات
ب��وزارة الداخلية  ،والدكتورة ودمي��ه غامن بن حمودة ممثلة جمموعة بن
حمودة وع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة حممد بن زايد للعلوم الإن�سانية
ون��ورة الريا�سي رئي�س ق�سم التعليم والتطوير التنظيمي وثقافة العمل
و�ش�ؤون املوظفني والتوطني يف بنك �أبوظبي الأول.
و �أكدت �سعادة الدكتورة موزة �سعيد البادي احلر�ص على ا�ستمرار وا�ستدامة
زخ��م معر�ض واجهة التعليم وم�ؤمتر �شباب ال�شرق الأو��س��ط ه��ذه املن�صة
املعرفية الهامة التي جتمع الطلبة م��ع اخل�ب�راء واملخت�صني وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية العريقة ح��ول العامل يف �سعي لتحقيق ر�ؤي��ة القيادة الر�شيدة
لإجن��از �أه��داف ومتطلبات التنمية امل�ستدامة خا�صة فيما يتعلق بتطوير
وتنمية قدرات ال�شباب الإماراتي وت�أهيلهم لوظائف امل�ستقبل.
و قالت  " :نعمل مع ال�شركاء يف منظومة تكاملية ان�سجاما مع م�ستهدفات
الأج�ن��دة الوطنية للدولة مب��ا يعزز م�سريتها ال��ري��ادي��ة ومنجزاتها التي
حتققت عرب خم�سني عاما م�ضت  ،وتتوا�صل للعقود املقبلة بهمة وثبات".
و�أع��رب��ت عن ثقتها يف �أن ت�شهد ه��ذه ال��دورة جناحا ي�ضاف �إىل املنجزات

التي مت حتقيقها يف ال��دورات ال�سابقة حيث كان املعر�ض وامل�ؤمتر ال�شبابي
امل�صاحب له من�صة ري��ادي��ة ونقطة ت�لاق بني امل�ؤ�س�سات العاملية العريقة
وال�شباب الراغب والطموح الجتياز مهارات امل�ستقبل بثقة.
من جانبه �أكد العقيد الدكتور خلفان النقبي حر�ص وزارة الداخلية يف كل
دورة على ا�ستمرار دعمها و م�شاركتها يف هذا احلدث التعليمي الأكادميي
العاملي والتي ت�ست�ضيفه �أبوظبي مو�ضخا �أن اللجنة املنظمة حر�صت على
ا�ستمرار انعقاده كل عام ب�شتى الو�سائل ملا يقدم من �إ�ضافة نوعية يف م�سرية
دعم جهود الدولة لتطوير وتعزيز املنظومة الأكادميية والتعليمية واالرتقاء
بها يف املجاالت كافة.
و �أ�شار �إىل �أن وزارة الداخلية من خالل الإدارات املعنية بالتطوير والدرا�سة
والبحث العلمي والأكادميي حري�صة على امل�شاركة كل عام من خالل عر�ض
جم �ه��ودات وب��رام��ج وم�شاريع ال ��وزارة يف ال�ت��دري��ب وال��درا��س��ة الأكادميية
وك��ذل��ك ت�ب��ادل اخل�ب�رات وامل �ع��ارف وال�ت�ج��ارب واف���ض��ل امل�م��ار��س��ات حتقيقا
للأهداف اال�سرتاتيجية يف تطوير وتدريب وتعزيز قدرات ومهارات الكوادر
الب�شرية واالرتقاء بها لأعلى امل�ستويات ملواكبة التقنيات والتطورات احلديثة
واحلفاظ على املنجزات املحققة.
و�أ�ضاف �أن عددا من الإدارات املتخ�ص�صة من ال��وزارة �ست�شارك بالفعاليات
�سواء من خ�لال املن�صات املتخ�ص�صة �أو عرب تقدمي ال��ور���ش واملحا�ضرات
وم��ن بينها الإدارة ال�ع��ام��ة لتطوير ال�ك�ف��اءات ب��ال��وزارة وب��رن��ام��ج خليفة
للتمكني "�أقدر" وكلية ال�شرطة و�إدارة االختيار والتعيني �إىل جانب جمل�س
�شباب الداخلية ،متمنيا كل التوفيق والنجاح وا�ستمرار جناحات هذا امل�سعى
واجلهد الريادي يف تنمية وتعزيز قدرات ال�شباب وتوفري املمكنات لهم من
�أجل حتقيق ر�ؤية وتوجيهات حكومة الإمارات و�سعيها للحفاظ على موقعها
املتقدم على �سلم التناف�سية الدولية.
و �أك��دت ال��دك�ت��ورة ودمي��ة غ��امن ب��ن ح�م��ودة احل��ر���ص على تعزيز ال�شراكة
املجتمعية م��ع ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية والفعاليات الرتبوية
والأكادميية م�شرية �إىل �أن امل�شاركة يف دعم ورعاية املعر�ض ي�صب يف حتقيق
ر�ؤية الدولة لتعزيز م�سرية التنمية ،وبناء اقت�صاد م�ستدام ومتنوع ،وقائم
على املعرفة .وقالت �إن م�ؤ�س�سة بن حمودة كم�ؤ�س�سة وطنية ت�سهم بدورها

املجتمعي يف دع��م ورعاية كافة الأح��داث وامل�ؤ�س�سات الوطنية التي تعزيز
م�سرية التنمية وذل��ك م��ن خ�لال امل�شاركة �أو الرعاية �أو ال��دع��م  ،وتوفر
امل�ؤ�س�سة دعما للبحث العلمي و الطلبة يف اجلامعات املحلية وتعزز �شراكتها
املجتمعية من خالل عمل تكاملي م�شرتك لتحقيق ر�ؤية القيادة الر�شيدة.
من جهتها قالت نورة الريا�سي  " :فخورون بدعمنا ملعر�ض واجهة التعليم،
وامل�ساهمة يف مد ج�سور التوا�صل البناء بني الطالب وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
وخمتلف القطاعات االقت�صادية ،لتمهيد الطريق �أمام املواهب الإماراتية
الواعدة و�إعدادهم لي�صبحوا قادة امل�ستقبل".
وق��ال��ت م��رمي �أه �ل��ي ال��رئ�ي����س التنفيذي لـ"واجهة التعليم" �إن املعر�ض
�أ�صبح من�صة جذب ل�صناع القرار والباحثني من اجلهات احلكومية و�شبه
احلكومية وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص وك��ل م��ن ي�سعى �إىل حتقيق ��ش��راك��ات قوية
ومثمرة تهدف �إىل تعزيز ودعم جهود حت�سني التعليم والتعلم ،واالرتقاء
باملخرجات التعليمية والبحث العلمي.
و�أ�ضافت �أن املعر�ض �شهد تطورا ملحوظا منذ انطالقته ع��ام ، 2014
ومتيزت دوراته ال�سابعة بفعالياتها و�أن�شطتها املتجددة يف �شكلها وم�ضمونها
م�شرية �إىل �أن املعر�ض يهدف �إىل ا�ست�شراف مهن امل�ستقبل والتخ�ص�صات
الأكادميية التي تواكب احتياجات �سوق العمل امل�ستقبلي ،وتوفري نخبة
م��ن اجلامعات ال��رائ��دة لتعريف الطلبة برباجمها الأك��ادمي�ي��ة ،ومعايري
و��ش��روط القبول والت�سجيل فيها ،و�إط�ل�اع الطلبة و�أول�ي��اء �أم��وره��م على
�أف�ضل املمار�سات الأكادميية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية الرائدة �إىل جانب �إتاحة
الفر�صة للطلبة و�أولياء �أمورهم ملناق�شة خياراتهم الدرا�سية وتطلعاتهم
العلمية واملهنية والوقوف على توجهات �سوق العمل ،والتخ�ص�صات العلمية
واملهنية التي تلبي احتياجاته.
و ت�شـهد الـدورة الثامنـة من املعر�ض م�شـاركات وا�سـعة مـن داخـل وخـارج
الدولـة وميثـل املعر�ض ج�سـرا لتبـادل اخلبـرات واملعـارف حـول الفـر�ص
التعليميـة واجت��اه�ـ��ات التعليـم امل�سـتقبلي بيـن خبـراء التعليـم وممثلـي
جامعـات وم�ؤ�س�سـات تعليميـة حكوميـة و�شـبة حكوميـة وخا�صـة مـع الطـاب
و�أول�ي�ـ��اء �أم��وره�ـ��م ،مبـا يزخـر بـه مـن فعاليـات متنوعـة تلبـي التطلعـات
املعرفيـة جلميـع الـزوار.

و ي�ستهدف املعر�ض اجلامعات والكليات واملعاهد املحلية والدولية والراغبني
با�ستكمال درا�ستهم بكافة م�ستوياتها ودرجاتها العلمية ومعاهد التدري�س
ع��ن بعد وال ��وزرات وهيئات التطوير الأك��ادمي��ي ومعاهد التدريب الفني
والتقني والبعثات الديبلوما�سية.
و يركـز املعـر�ض علـى �أهميـة املهـارات املتقدمـة وتوجهـات �سـوق العمـل ومهن
امل�ستقبل و�إر�شـاد الطلبـة و�أوليـاء الأمور حـول طبيعـة التوجهات امل�ستقبلية
وجمعهــم بامل�ؤ�س�ســات التعليميــة واملر�شــدين الأكادمييني لتوجيههــم نحــو
التغيــرات التعليميــة وامل�ســارات املهنيــة الأك�ثر طلبــا فــي قطــاع الأعمال،
وكيفيـة متكيـن ال�شـباب باملهـارات التـي يحتاجونهـا بعـد جائحـة كوفيـد19
-،ال�ت�ـ��ي فر�ضـت تغيـرا �سـريعا علـى نوعيـة امل�ه�ـ��ارات املطلوبـة فـي �سـوق
العمـل.
و يتيــح املعــر�ض لــزواره فر�صــة التعــرف �إلــى �أحــدث مــا تو�صلــت �إليــه
العلــوم وتطبيقاتهــا املختلفــة والتقــدم التقنــي والبحــوث فــي م�ســتقبل
التعليــم ومهــارات امل�ســتقبل وامل�ســارات الأك��ادمي�ي��ة واملهنيــة التــي توائم
"مئويــة الإمارات  2071و�سل�سلة مــن النــدوات املجانيــة التــي يقدمهــا
العار�ضــون تهــدف الــى تثقيـف و�إعـداد الطالب واختيـار املقـررات املنا�سـبة
لهـم وجمـع طلبـات جامعاتهـم للتعليم العايل.
جرى على هام�ش امل�ؤمتر ال�صحفي توقيع اتفاقيتني لرعاية احلدث الأوىل
بني م�ؤ�س�سة واجهة التعليم وم�ؤ�س�سة بن حمودة والثانية مع بنك �أبوظبي
الأول تدعم مبوجبهما هذه امل�ؤ�س�سات الوطنية احلدث الأكادميي املعريف
وتقدم الرعاية يف �سبيل حتقيق �أهدافه الرتبوية.
كما جرى �إطالق كتاب "بن حمودة ...تاريخ يف العطاء والتنمية " من �إ�صدار
م�ؤ�س�سة واجهة التعليم والذي يتناول م�سرية م�ؤ�س�سة وطنية رائدة ودورها
املجتمعي يف تعزيز م�سرية التنمية.
ي�أتي معر�ض واجهة التعليم ب�إ�شراف وزارة الرتبية والتعليم وبال�شراكة
مع عدد من امل�ؤ�س�سات الوطنية الداعمة من بينها م�ؤ�س�سة زايد للأعمال
اخلريية والإن�سانية وم�ؤ�س�سة بن حمودة وبنك �أبوظبي الأول وبنك �أبوظبي
التجاري وم�ؤ�س�سة الإم��ارات للتعليم املدر�سي وات�صاالت وموانئ �أبوظبي
وبدعم �إعالمي من "�أبوظبي للإعالم".

حممد العلماء :يوم الإمارات الطبي �صفحة «تنمية املجتمع ب�أبوظبي» :متديد «وياكم» عبدالرحمن العوي�س :جندد العهد ب�أن يظل القطاع ال�صحي رافدا من روافد تقدم الوطن
مبرحلتها الأوىل حتى نهاية مايو
م�شرقة يف م�سرية كوادرنا ال�صحية
•• دبي -وام:

•• �أبوظبي -وام:

•• دبي-وام:

ق��ال �سعادة الدكتور حممد �سليم
ال �ع �ل �م��اء وك� �ي ��ل وزارة ال�صحة
ووقاية املجتمع �إن "يوم الإمارات
الطبي" م�ن��ا��س�ب��ة وط �ن �ي��ة نعرب
من خاللها عن �شكرنا وتقديرنا
ل �ل �ك��وادر ال �ط �ب �ي��ة وال �ع��ام �ل�ي�ن يف
جمال الرعاية ال�صحية جلهودهم
اال�� �س� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة وت�ضحياتهم
الإن�سانية من �أج��ل احلفاظ على
�صحة املجتمع و�سالمته م�شرياً
�إىل �أن هذه املنا�سبة متثل �صفحة
م�شرقة يف م���س�يرة دع��م الكوادر
ال �� �ص �ح �ي��ة وحت �ف �ي��زه��م ملوا�صلة
جهودهم متزودين بدعم القيادة
ال��ر� �ش �ي��دة .و�أ� � �ض ��اف ال �ع �ل �م��اء يف
ت�صريح اليوم بهذه املنا�سبة التي
ت���ص��ادف  9م��اي��و م��ن ك��ل ع��ام �أن
اجل� �ه ��ود ال� ��رائ� ��دة ال �ت ��ي بذلتها
ك ��وادرن ��ا ال���ص�ح�ي��ة "خط دفاعنا

الأول" وت �ف��ان �ي �ه��م و�إخال�صهم
بالعمل �شكل م�صدر فخر و اعتزاز
لنا �إذ قدموا للعامل �أجمع مناذج
ملهمة يف جت�سيد �أ�سمى �أخالقيات
امل� �ه ��ن ال �� �ص �ح �ي��ة الإن� ��� �س ��ان� �ي ��ة .و
�أ��ش��ار �إىل �أن ال�ك��وادر ال�صحية يف
الإم��ارات ا�ستطاعت �أن تقدم نقلة
نوعية يف القطاع الطبي وت�ساهم
يف تعزيز امل�سرية التنموية الرائدة

ل�ل�م�ن�ظ��وم��ة ال���ص�ح�ي��ة يف الدولة
ب�ف���ض��ل ال �ق �ي��ادة احل �ك �ي �م��ة التي
حر�صت على �إط�ل�اق العديد من
امل�ب��ادرات وامل�شاريع لدعم الكوادر
ال�ط�ب�ي��ة وم��ن �أب��رزه��ا تخ�صي�ص
ج��ائ��زة وي ��وم للطبيب الإماراتي
ومنح الإق��ام��ة الذهبية و�شهادات
التقدير وامليداليات الفخرية والتي
ك��ان ل�ه��ا �أث ��ر �إي �ج��اب��ي ك�ب�ير لدى
ال �ك��وادر ال�صحية .وع�بر العلماء
يف ه��ذه املنا�سبة التي تقام للمرة
الأوىل ع��ن ب��ال��غ �شكره وتقديره
وثنائه على اجل�ه��ود املميزة التي
تبذلها كوادرنا ال�صحية للت�صدي
جل��ائ �ح��ة "كوفيد "19 -فهم
�أبطال ي�ستحقون التكرمي �أظهروا
تفانياً و�شجاعة م��ن �أج��ل خدمة
الوطن الذي ي�ضع �صحة و�سالمة
�أف��راد املجتمع يف �صدارة �أولوياته
يف وقت من�ضي قدماً نحو التعايف
التام.

�أعلنت دائرة تنمية املجتمع يف �أبوظبي متديد مبادرة من�صة "وياكم" ،يف
مرحلتها الأوىل ،حتى  31مايو اجلاري ،وذلك بالتعاون مع مركز التواجد
البلدي يف مدينة خليفة.
ي�أتي متديد املبادرة بعد �أن القت �إقباال وتفاعال من قبل �أف��راد املجتمع
م��ا تطلب منحهم م��زي��دا م��ن ال��وق��ت وف��ر��ص��ة �أك�ب�ر لتقدمي امل��زي��د من
الأف �ك��ار واحل�ل��ول املبتكرة للتحديات االجتماعية املختلفة .و �أو�ضحت
�سعادة الدكتورة ليلى عبد العزيز الهيا�س ،املدير التنفيذي لقطاع الر�صد
واالبتكار االجتماعي يف دائرة تنمية املجتمع� ،أن "وياكم" التي مت �إطالقها
منت�صف مار�س املا�ضي ،ا�ستقبلت ما يقارب  80فكرة خمتلفة ومتنوعة
يف خم�سة جماالت تالم�س جودة حياة �أفراد املجتمع ،كالتوازن بني العمل
واحل�ي��اة ،الأم��ن وال�سالمة ال�شخ�صية ،ال�سكن ،والتوا�صل االجتماعي،
وال��رف��اه ال��ذات��ي ،م��ؤك��دة �أن املن�صة تعد م��ن امل �ب��ادرات الرقمية التي مت
�إطالقها يف �سبيل ت�سريع اجلهود نحو درا�سة وحتديد الظواهر االجتماعية
ب�صورة �أف�ضل ،وتطوير حلول وتدخالت مبتكرة عن طريق املجتمع ،مما
يعزز ر�ؤية الدائرة نحو توفري حياة كرمية لكافة �أفراد املجتمع .و �أ�شارت
�إىل �أن الأفكار التي مت تقدميها ا�شتملت على  11فكرة للإ�سكان 33 ،فكرة
للتوا�صل االجتماعي 16 ،فكرة للرفاه الذاتي و 12فكرة تتعلق بكيفية
ال�ت��وازن بني العمل واحلياة و � 8أفكار ترتبط مبجال الأم��ن وال�سالمة
وال�شخ�صية و�سيتم تقييم الأفكار جميعها يف املرحلة املقبلة من قبل جلنة
متخ�ص�صة من اخلرباء يف القطاع االجتماعي .و�أ�ضافت " �إن الهدف من
�إطالق من�صة "وياكم" هو بناء ج�سور توا�صل بني الفرد واملجتمع والقطاع
االجتماعي ،مما ميكن �صانعي القرار من التو�صل �إىل فهم �أف�ضل للق�ضايا
ذات الأولوية ،و�إيجاد حلول مبتكرة وفعالة لها" .

�أكد معايل عبد الرحمن بن حممد
ال �ع��وي ����س وزي� ��ر ال���ص�ح��ة ووقاية
املجتمع �أن االحتفال بيوم الإمارات
الطبي الذي ي�صادف  9من مايو
من كل عام ميثل منا�سبة تتوحد
فيها قلوب �شعب الإمارات للتعبري
ع��ن ال��وف��اء وال �ع��رف��ان والتقدير
ل �ل �ك��وادر ال �ط �ب �ي��ة وال �ع��ام �لي��ن يف
جم��ال ال��رع��اي��ة ال�صحية تقديراً
جلهودهم وتفانيهم وكفاءة عملهم
يف حماية �صحة املجتمع مبا يخدم
امل���ص�ل�ح��ة ال�ع�ل�ي��ا ل �ل��وط��ن .و قال
معاليه يف ت�صريح بهذه املنا�سبة :
" �إنهم جديرون بالإ�شادة مب�آثرهم
وعطائهم ولتبقى مكانتهم حية
يف ذاك ��رة ال��وط��ن و ق��د �أو�صلونا
�إىل ب��ر الأم� ��ان وال �ت �ع��ايف وت�شكل
�إجن � ��ازات � �ه � ��م م � �ث� ��ا ًال لل�شجاعة
والإي �ث��ار والت�ضحية وه��ي القيم
ال��را��س�خ��ة وامل�ت��أ��ص�ل��ة يف املجتمع
والتي قام عليها نهج الإمارات منذ
االحتاد".
و�أ�� �ض ��اف م �ع��ال �ي��ه �أن تخ�صي�ص
ي � ��وم ل�ل�اح �ت �ف��اء ب �ج �م �ي��ع �أف� � ��راد

امل�ن�ظ��وم��ة ال�صحية وع�ل��ى جميع
امل �� �س �ت��وي��ات ب �ن��اء ع �ل��ى توجيهات
القيادة احلكيمة ي�أتي لتعزيز قيم
اال��س�ت��دام��ة وال ��ر�ؤي ��ة امل�ستقبلية
يف م���س�يرة ال��دول��ة م�ستندة على
الإجن � � � ��ازات وامل �ك �ت �� �س �ب��ات ..وقد
ج�سد ه ��ؤالء الأب �ط��ال يف خمتلف
�أن � �ح ��اء ال ��دول ��ة م �ع ��اين العطاء
والإن�سانية وقدموا م�صدر �إلهام
ل �ل �ج �م �ي��ع ،ب�ف���ض��ل دع� ��م القيادة
احلكيمة والتكاتف ب��روح الفريق
ال��واح��د يف م��واج�ه��ة اجل��ائ�ح��ة ما
جعل الإم ��ارات تتبو�أ ال�صدارة يف
اال�ستجابة بكفاءة وفاعلية.

و جدد معاليه بهذه املنا�سبة التي
تقام للمرة الأوىل العهد للقيادة
ب�أن يظل القطاع ال�صحي يف الدولة
درعاً وح�صناً حلماية �صحة كل من
يعي�ش على �أر�ض الوطن وا�ستدامة
عافيته ليوا�صل م�سرية الإجنازات
نحو �صنع امل�ستقبل م�ؤكداً الفخر
بجميع �أفراد الكادر الطبي تقديراً
ل �ل �ج �ه��ود ال� �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا ال �ف��رق
واملخت�صون بالرعاية ال�صحية يف
ال��دول��ة ،يف وق��ت من�ضي ق��دم�اً يف
التعايف التام بعز و�أم��ان وثقة ب�أن
القادم �أجمل يف دولتنا الغالية.
و�أ��ش��ار معايل العوي�س �إىل �أن ما
و��ص�ل��ت �إل �ي��ه دول ��ة الإم � ��ارات من
تقدم وت�ط��ور يف القطاع ال�صحي
نتيجة حتمية لتوجيهات ور�ؤى
ا�ست�شرافية متكاملة من القيادة
احلكيمة التي �أول��ت ه��ذا القطاع
رعاية خا�صة وو�ضعت له خارطة
طريق م�ستقبلية لتطوير منظومة
��ص�ح�ي��ة رائ� � ��دة م ��ن خ �ل�ال ر�سم
م�سار يعتمد على �إي�ج��اد احللول
املبتكرة للتحديات وتعزيز قدرات
ه��ذا القطاع احل�ي��وي واجلاهزية
امل�ستقبلية.
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رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 4276770 :

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
وادي البنف�سج للحدادة والنجارة امل�سحلة
رخ�صة رقم CN 1134959:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة اخلليج
لتطوير املوارد الب�شرية رخ�صة رقم CN 1021937 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح عبداهلل حممد �صالح اجلنيبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عادل عبدالقادر علي عبداهلل العفيفي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الطبيعة
لأعمال البالط الرخام رخ�صة رقمCN 1159921:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/3/28:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250008804-:تاريخ التعديل2022/5/9:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/اوريون
لال�ستثمار رخ�صة رقمCN 4353860:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :غ�صن اليا�سمني
لتن�سيق الزهور رخ�صة رقم CN 2397947 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة مرمي علي حميد باحلاميه الظاهري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف غ�صنه مطلق �سعيد باحلاميه الظاهري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو � /سكينه الوافى ،
املغرب اجلن�سية ج��واز �سفره
رق� ��م ()BF6749236
ي� ��رج� ��ى مم � ��ن ي� �ع�ث�ر عليه
ت�سليمه ب��ال���س�ف��ارة املغربية
او اق � � � ��رب م� ��رك� ��ز �شرطة
باالمارات.

ف �ق��د امل� ��دع� ��و  /حم �م��د حمى
ب �ل��ح حم �م��د ات �� �ش�ل�ا اح� �م ��ود ،
ب �ن �غ�ل�ادي ����ش اجل �ن �� �س �ي��ة ج ��واز
�سفره رق��م (- )0320753
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /رن ��ا عبداهلل
اح�م��د اح�م��د ق��اع��ود  ،م�صر
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � ��م ()25406978a
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0547272590

فقد امل��دع��و  /حممد �ساجد
حم �م��د ل �ط �ي��ف  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()AP5577523
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0567822391

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ج ��وي �ل�اوم
ت ��اي ��و ف ��وك ��و  ،ال� �ك ��ام�ي�رون
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق� � � ��م ()aa000872
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0563554705

فقد امل��دع��و  /فاطمة زهري
ر� � �ش� ��دى �� �ش� �ح ��اده  ،االردن
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � � � ��م ()325927Q
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0522513332

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو  /ا�سامه علي ال�سليمان � ،سوريا اجلن�سية
جواز �سفره رقم ( )NO13590964يرجى
ممن يعرث عليه ت�سليمه بال�سفارة ال�سورية او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

لإعالناتكم يف

يرجى االت�صال على
هاتف - 024488300:فاك�س024489891:
email:advt@alfajrnews.ae

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:شركة م�سرابا التجارية ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح م  11ق  72مبنى املالك�/شركة م�سرايا
التجارية ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1035415 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة وذلك بناء على حكم حمكمة ابوظبي -
املحكمة التجارية بتاريخ 2020/7/28:للق�ضاء يف امارة ابوظبي
 - 2تعيني ال�سيد/عبداملجيد املرزوقي  ,كم�صفي ق�ضائي لل�شركة
بتاريخ - 2020/7/28:تاريخ التعديل2022/5/9:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي
املعني خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

�إعــــــــــالن

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مقهى
لو اال بو�ش رخ�صة رقمCN 2784861:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ون �ستوب العمال الكهرباء
رخ�صة رقم  CN 3776738 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لقمان احمد جاويد اقبال %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف �سلطان خمي�س احمد حممد ال�شحى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ا�سد على جافد اقبال
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ون �ستوب العمال الكهرباء
ONE STOP ELECTRICAL WORKS

�إىل /فوك�س ان بوك�س خلدمات التو�صيل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

FOX IN BOX DELIVERY SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة خدمات تو�صيل الطلبات 8299010
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح و�صيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية4329904 .
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ملتي �سريف للطباعة ومتابعة املعامالت
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1854681 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دبليو اف �سي القاب�ضة ذ.م.م

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/برتا
لتجارة العطور وم�ستح�ضرات التجميل
رخ�صة رقم CN 1130639:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

�إعــــــــــالن

W F C HOLDING L.L.C.

تعديل مدير � /إ�ضافة وائل حداد
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دبليو اف �سي القاب�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
W F C HOLDING - Sole Proprietorship L.L.C.

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف اي ات�ش �سي الدارة ال�شركات ذ.م.م
IHC COMPANIES MANAGEMENT L.L.C.

تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 300000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ملتي �سريف للطباعة ومتابعة املعامالت ذ.م.م
MULTI SERVE TYPING AND TRANSACTIONS FOLLW UP L.L.C.

�إىل /ملتي �سريف للطباعة ومتابعة املعامالت � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MULTI SERVE TYPING AND TRANSACTIONS FOLLOW UP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. -

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :املعراج العمال
اجلب�س رخ�صة رقم CN 3856121 :
قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد جمال عو�ض حممد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمود عبداهلل حممد �صالح املنذري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون �أفنجارد لل�سيدات

�إعــــــــــالن

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صيدلية الربوج ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2167864 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد ابو اخلري من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد ابو اخلري من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد هالل �سامل حممد الكعبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صيدلية الربوج ذ.م.م
AL BUROOJ PHARMACY L.L.C

�إىل� /صيدلية الربوج � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL BUROOJ PHARMACY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

العدد  13538بتاريخ 2022/5/10

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة عن ال�شركة العاملية القاب�ضة لزراعة
الأ�سماك (�أ�سماك)  ASMAKباال�سماء التالية:
 - 1مرمي بخيت غيث الفالحي
رقم ال�شهادة  Asmak172653بعدد � 1200سهم.
 - 2حممد خليفه �سعيد �سامل جاعد القبي�سي
رقم ال�شهادة  Asmak172652بعدد � 1200سهم.
� - 3سعيد خليفه �سعيد �سامل جاعد القبي�سي
رقم ال�شهادة  Asmak172654بعدد � 1200سهم.
 - 4خليفه �سعيد �سامل جاعد القبي�سي
رقم ال�شهادة Asmak 172651بعدد � 1200سهما.
الرجاء ممن يجدهم ت�سليمهم لل�شركة املذكورة اعاله او االت�صال
على تلفون رقم 0509517000:م�شكورا.

رخ�صة رقم  CN 4412473 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون �أفنجارد لل�سيدات
AVANGARD LADIES SALON

�إىل� /صالون �أورا لل�سيدات
AURA LADIES SALON

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعـــــــــــــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فقدان �شهادات ا�سهم

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ثري �ستار لنقل االثاث
رخ�صة رقم  CN 3806762 :قد تقدموا �إلينا بطلب :
تعديل �إ�سم جتاري من /ثري �ستار لنقل االثاث
THREE STAR FURNITURE MOVERS

�إىل /ثري �ستار لالقم�شة واخلياطة الرجالية
THREE STAR GENTS TEXTILES & TAILORING

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املن�سوجات والأقم�شة  -بالتجزئة 4751001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة تف�صيل وخياطة وحياكة املالب�س الرجالية غري العربية
(البدل) 1410904
تعديل ن�شاط  /حذف نقل االثاث 4923003
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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جمموعة من�صور �أهلي
اميانـا منـا بـمبـد�أ ال�شفافية وحر�صـا منـا عـلى امل�صـداقية وتو�ضيح احلقـائق
جلميع عمالئنا الكرام ت�ؤكد
 -1جمموعة من�صور �أهلي �ش.ذ.م.م.
 -2م�صنع �صور �أهلي لربادات املياه �ش.ذ.م.م.
ملالكهما ال�سيد  /من�صور م�صطفى ح�سن �أهلي
ننـوه ونحيطكم علمـا بـان املجموعـة لـيـ�س لـهـا ايـة فـروع اخرى داخـل دولـة
االمـارات العربيـة املتحـدة ونخـلى م�سـ�ؤليتنا عـن اي منتجـات تقـدمها �شركات
�أخرى تدعي انها فروع لنا.
ونـذكـر بـان ا�سـم و�شــعار جمموعـة من�صـور �أهـلى عالمـة جتاريـة م�سـجلة
وا�ستخدامهما او ا�ستغاللهما بـاي �شـكل مـن اال�شـكال يعـد خمالفـا للنظـام
وتعدي على العالمة واال�سم التجاري.
قنوات االت�صال احل�صرية لنا :
هاتف 600500300 ,97143333369 /
متحرك 971555502050 /
بريد الكرتوين mansoorahligroup@gmail.com /
مقرنا  /منطقة الطي ال�صناعية ,دبي ,الإمارات العربيه املتحدة
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حاكم �أم القيوين ي�صدر مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن (ال�صحة) تعلن تقدمي  5,037جرعة من لقاح «ال�صحة» جتري  205,169فح�صا ك�شفت عن 233
تعيني رئي�س لدائرة الرقابة املالية يف الإمارة كوفيد 19 -خالل ال�ساعات الــ  24املا�ضية �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 284حالة �شفاء

•• �أم القيوين-وام:

•• �أبوظبي -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين مر�سوما �أمرييا ب�ش�أن تعيني رئي�س لدائرة الرقابة املالية
يف �أم القيوين.
ون�ص املر�سوم رقم  / 3 /ل�سنة  2022على تعيني ال�شيخ حممد بن �سعود
بن را�شد املعال رئي�سا لدائرة الرقابة املالية يف �أم القيوين .
كما ن�ص املر�سوم على �أن يلغى كل ن�ص يخالف �أو يتعار�ض مع هذا املر�سوم ،
ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.

�أعلنت وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع تقدمي  5,037جرعة م��ن لقاح
"كوفيد "-19خ�لال ال�ساعات ال �ـ  24املا�ضية وب��ذل��ك يبلغ جمموع
اجل��رع��ات التي مت تقدميها حتى �أم�س  24,757,900جرعة ومعدل
توزيع اللقاح  250.32جرعة لكل � 100شخ�ص.
ي�أتي ذل��ك متا�شيا مع خطة ال��وزارة لتوفري لقاح "كوفيد "-19و �سعياً
�إىل الو�صول �إىل املناعة املكت�سبة الناجتة عن التطعيم و التي �ست�ساعد يف
تقليل �أعداد احلاالت وال�سيطرة على فريو�س "كوفيد."-19

••�أبوظبي -وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزي��ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم ..
�أعلنت الوزارة عن �إجراء  205,169فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ
 24املا�ضية على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
تقنيات الفح�ص الطبي  .و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص
يف الدولة وتو�سيع نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف

عن  233حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات
خمتلفة ،وجميعها حاالت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة،
وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  900,484حالة.
 و �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة خالل
الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة
 2,302حالة .كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  284حالة جديدة مل�صابني
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض
املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى،
وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء  884,512حالة.

�أطلقه حممد بن را�شد لتكرمي �أف�ضل امل�شاركني يف املبادرة واجلائزة الكربى  1مليون دوالر
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خربات وطنية وعربية ت�شارك يف جلنة حتكيم حتدي (مليون مربمج عربي)
••دبي-الفجر:

�ؤان�ت�ه��اء جلنة التحكيم م��ن تقييم
امل�شاريع املت�أهلة للمرحلة النهائية
من حت��دي "مليون مربمج عربي"،
ال��ذي �أطلقه �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دبي "رعاه اهلل" ،العام املا�ضي والذي
�أتاح خلريجي مبادرة "مليون مربمج
عربي" م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء العامل
فر�صة امل���ش��ارك��ة ب��أف�ك��اره��م املبتكرة
ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى ت �ق �ن �ي��ات وتطبيقات
ال�برجم��ة ،والتناف�س للفوز بجوائز
ت�صل قيمتها الإجمالية �إىل 1.35
مليون دوالر �أمريكي.
وت �� �ض��م جل �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م ن �خ �ب��ة من
اخل� � �ب � ��رات ال ��وط � �ن � �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة
يف خم� �ت� �ل ��ف جم� � � � ��االت ال �ب�رجم� ��ة
والتكنولوجيا وري��ادة الأع�م��ال ،وهم
ف ��ادي غ �ن��دور رئ�ي����س جم�ل����س �إدارة
"وم�ضة كابيتال" ،وب���ش��ار كيالين
الع�ضو املنتدب ل�شركة "�أك�سنت�شر"
ال �� �ش��رق الأو� � �س� ��ط ،وال ��دك� �ت ��ور عبد
ال�ل�ط�ي��ف ال���ش��ام���س��ي م��دي��ر جممع

ك �ل �ي��ات ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ع �ل �ي��ا ،ورون ��ال ��دو
م�شحور نائب رئي�س �شركة "�أمازون"
مبنطقة ال�شرق الأو�سط.
وع �م �ل��ت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى اخ �ت �ي��ار �أب ��رز
امل� ��� �ش ��اري ��ع ال�ب�رجم� �ي ��ة ب � �ن� ��اء على
جم�م��وع��ة م��ن امل �ع��اي�ير مب��ا يف ذلك
نوعية الفكرة واجلدوى االقت�صادية
وت��وظ �ي��ف ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ،و�شهدت
امل��رح�ل��ة النهائية للتحدي م�شاركة
 20م�شروعاً �سيح�صل �أف�ضلها على
ج��ائ��زة امل �ل �ي��ون دوالر� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ت�ك��رمي خم�سة م��ن �أ��ص�ح��اب املراكز
الأوىل .كما �سيتم منح � 25ألف دوالر
لأف�ضل  4مدربني تقديراً لدورهم
ال �ب��ارز يف ت��أه�ي��ل امل�برجم�ين العرب
ومتكينهم مبهارات االبتكار والإبداع.
خلفان جمعة بلهول :حتدي "مليون
مربمج عربي" يج�سد �إمي��ان حممد
بن را�شد بقدرات ال�شباب العربي
و�أكد الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة دبي
للم�ستقبل �أن حتدي "مليون مربمج
عربي" يج�سد �إمي��ان �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم،
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
ال � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب � ��ي "رعاه اهلل"

ب�شار كيالين

رونالدو م�شحور

�سعادة خلفان جمعة بلهول

بقدرات ال�شباب العربي على امل�ساهمة
الإي �ج��اب �ي��ة يف ت�ن�م�ي��ة جمتمعاتهم
و�صناعة م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية،
وقدم للعامل من�صة ال�ستعرا�ض �أبرز
امل �ه��ارات ال �ت��ي اكت�سبها املربجمون
العرب يف جمال توظيف التكنولوجيا
احل��دي �ث��ة .و�إع �ط��اء ال���ش�ب��اب فر�صة
امل�شاركة ب�أفكارهم املبتكرة والتناف�س
للفوز بجوائز تتجاوز قيمتها مليون
دوالر .و�أ� �ش��اد خلفان بلهول بجهود
�أع �� �ض��اء جل �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م يف تقييم

جميع الأعمال امل�شاركة من خمتلف
�أنحاء العامل ،م�ؤكداً �أن العمل املنظم
والدقيق للجنة التحكيم وفريق العمل
ع�ل��ى م ��دار ��ش�ه��ور ط��وي�ل��ة ،ك��ان وراء
جناح خريجي مبادرة "مليون مربمج
عربي" يف تطوير م�شاريعهم القائمة
ع�ل��ى تقنيات وت�ط�ب�ي�ق��ات الربجمة،
والتي اكت�سبوها خالل م�شاركتهم يف
املبادرة الأكرب من نوعها يف املنطقة،
كما �أت��اح لهم التحدي فر�صة لإبراز
م �ه��ارات �ه��م و�أف� �ك ��اره ��م امل�ستقبلية

وم� ��� �ش ��ارك ��ة خ�ب�رات� �ه ��م يف توظيف
ت�ق�ن�ي��ات ل �غ��ات ال�برجم��ة وتطبيقها
يف و� �ض��ع ح �ل��ول ج��دي��دة للتحديات
امل� �ط ��روح ��ة ،مب ��ا ي���س�ه��م يف حت�سني
جودة حياة املجتمعات باالعتماد على
لغة امل�ستقبل وتطبيقاتها.
و�أ�ضاف" :ت�ؤمن قيادة دولة الإمارات
ب� ��أن ال�ع�ق��ول ال���ش��اب��ة امل�ب��دع��ة ركيزة
ال� �س �ت��دام��ة ت �ط��ور دول �ت �ن��ا وريادتها
يف ك��اف��ة امل �ج��االت ،وه��و الأم ��ر الذي
يحتم علينا ب��ذل مزيداً من اجلهود

فادي غندور

عبد اللطيف ال�شام�سي

يف �سبيل متكني ال�شباب العربي من ب�شكل ن��وع��ي يف خمتلف القطاعات
لغة الع�صر ،ورفدها مبعارف وعلوم احليوية ،فيما �أبدعت م�شاريع �أخرى
يف ا�ستثمار لغة امل�ستقبل يف خدمة
مواكبة ملتطلبات امل�ستقبل".
املجتمع.
لغة امل�ستقبل
وك�شفت جلنة التحكيم �أن امل�شاريع مبادرة للمربجمني العرب
الربجمية امل�شاركة يف حتدي "مليون اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن م �ب��ادرة "مليون
مربمج عربي" متيزت بالرتكيز على م�برم��ج عربي" ال�ت��ي تعترب �إحدى
تعزيز االقت�صاد القائم على املعرفة ،م�ب��ادرات حممد بن را�شد �آل مكتوم
وتفوقت بع�ض التطبيقات وامل�شاريع العاملية ،وت�شرف عليها م�ؤ�س�سة دبي
امل���ش��ارك��ة يف ا��س�ت�خ��دام التكنولوجيا للم�ستقبل ،ا�ستقطبت �أكرث من مليون

��ش��اب و��ش��اب��ة م��ن ن�ح��و  80لتطوير
مهاراتهم يف لغة ال�برجم��ة .و�شارك
منت�سبو الربنامج يف نحو  5ماليني
�ساعة درا�سة وعمل ،و� 76ألف ور�شة
تدريبية ،و�أجنزوا � 100ألف م�شروع
ت�خ��رج ن��اج��ح .كما مت منح �أك�ث�ر من
 1500منحة يف دورات الربجمة
املتقدمة "نانو ديجري" لأ�صحاب
امل� ��� �ش ��ارك ��ات امل �ت �م �ي ��زة ،ك �م��ا قدمت
ال��دع��م ل�ل��راغ�ب�ين ب�ت�ع�ل��م الربجمة
ع�ب�ر م�ن���ص�ت�ه��ا م��ن خ�ل�ال م�شاركة
�أك�ثر من  3600م��درب معتمد من
خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال �ع��امل ،مل�ساعدتهم
يف اجل��وان��ب التقنية وتقدمي الدعم
الفني والن�صائح لتحويل �أفكارهم
�إىل م�شاريع عملية.
و�أت ��اح ��ت م� �ب ��ادرة "مليون مربمج
عربي" ال�ف��ر��ص��ة ملنت�سبيها لتعلم
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن م� � �ه � ��ارات ال�ب�رجم ��ة
وتطبيقها يف جماالت تطوير املواقع
الإل �ك�ت�رون �ي��ة وت�ط�ب�ي�ق��ات الأجهزة
امل�ح�م��ول��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل ال�ع��دي��د من
القطاعات التكنولوجية الأخرى مثل
البلوك ت�شني وال��ذك��اء اال�صطناعي
والبيانات واحلو�سبة ال�سحابية.

عبد اهلل ماجد �آل علي :الإمارات نربا�س ثقايف لن�شر العلوم واملعارف وثقافة الت�سامح

الأر�شيف واملكتبة الوطنية يطلق فعاليات م�ؤمتر الرتجمة الدويل الثاين
•• �أبوظبي-الفجر:

�أطلق الأر�شيف واملكتبة الوطنية فعاليات م�ؤمتر الرتجمة الدويل الثاين حتت
�شعار "الرتجمة وحفظ ذاك��رة الوطن� :صورة الإم��ارات يف الثقافات والآداب
وال�تراث الفكري العاملي" �أم�س االثنني  9مايو  ،2022وقد افتتح امل�ؤمتر
�سعادة عبد اهلل ماجد �آل علي مدير عام الأر�شيف واملكتبة الوطنية بالإنابة
بكلمة رحب فيها بجميع امل�شاركني ،و�أك��د فيها �أن الإم��ارات على مر الع�صور
ظلت مرف�أ وموئ ً
ال ل��ذوي العقول والأل�ب��اب ،حتى غدت نربا�ساً ثقافياً لن�شر
العلوم وامل�ع��ارف والآداب وثقافة الت�سامح والإخ ��اء ،وق��د �شهد العامل ب�أ�سره
بروعة �إجنازاتها يف خمتلف الأ�صعدة.
و�أ�شاد �سعادته بالربنامج احلافل للم�ؤمتر ،وال��ذي ي�شارك فيه �أكرث من 70
باحثاً وخمت�صاً و�أكادميياً من  25دولة من جميع ق��ارات العامل ،م�شرياً �إىل
�أن امل��ؤمت��ر ق��د �أت��اح �-ضمن فعالياته -فر�صة لعدد م��ن املرتجمني ال�شباب
املجتهدين من داخ��ل دول��ة الإم ��ارات وخارجها يف ه��ذا العام فر�صة امل�شاركة
ببحوث واعدة.
ه��ذا وق��د ت�ضمنت فعاليات اليوم الأول ث�لاث جل�سات متتالية� :أدار اجلل�سة
الأوىل ال�سيد حمد املطريي مدير �إدارة الأر�شيفات ،وقد ا�شتملت على كلمة

افتتاحية �ألقاها ال�سيد حمد احلمريي مدير �إدارة البحوث واخلدمات املعرفية
بالأر�شيف واملكتبة الوطنية ،ثم كلمة امل�ؤمتر الرئي�سية بعنوان "رحلة يف ذاكرة
الإم��ارات بلغات عديدة :الأ�شعار الوطنية لل�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
بني التاريخ والأ�سطورة" �ألقاها الربوفي�سور �صديق جوهر خبري الرتجمة
بالأر�شيف واملكتبة الوطنية ،ومن�سق الفعاليات الأك��ادمي�ي��ة يف امل��ؤمت��ر .ويف
نهاية اجلل�سة مت عر�ض فيلم وثائقي عن تاريخ الإم��ارات والأر�شيف واملكتبة
الوطنية.
يف كلمة االفتتاح� ،أكد احلمريي �أن �ضم املكتبة الوطنية �إىل الأر�شيف يقت�ضي
تو�سيع �آف��اق الرتجمة نحو ف�ضاءات جديدة من �أج��ل نقل املعرفة مبختلف
ف��روع�ه��ا ،وتوطينها لدفع عجلة التقدم �إىل الأم ��ام؛ م�شرياً �إىل ان م�ؤمتر
الرتجمة ال�سنوي الذي ينظمه الأر�شيف واملكتبة الوطنية ميثل �إ�ضافة مهمة
لقطاع الرتجمة يف الوطن العربي ،خا�صة يف ظل الدرا�سات التي تنتقد واقع
الرتجمة يف الدول العربية.
فيما ا�ستطلع الربوفي�سور جوهر يف كلمة امل�ؤمتر -ال�شعر الوطني ل�صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم -رعاه اهلل -باعتباره ت�أريخاً حلركة
املجتمع الإماراتي نحو احلداثة منذ عهود ما قبل النفط حتى الوقت الراهن،
بعدما الم�ست الإجن ��ازات الإم��ارات�ي��ة ح��دود الأ��س�ط��ورة وحققت معجزات يف

جماالت عديدة من التطور والنماء.
ويف �أول �أيام امل�ؤمتر ،عُقدت اجلل�سة العلمية الثانية بعنوان (م�سارات الرتجمة
بني احلداثة وت�أ�صيل ال�تراث) التي �أدراتها الأ�ستاذة عائ�شة الظاهري رئي�س
ق�سم الرتجمة والن�شر بالأر�شيف واملكتبة الوطنية .و�ضمت اجلل�سة عدداً من
البحوث التي يقدمها كل من الأ�ستاذة الدكتورة باربرا مي�شاالك بيكول�سكا،
من جامعة جاغيلونيان مبدينة كراكوف يف بولندا حيث تقدم �أطروحة بعنوان
"�صورة الإمارات يف بولندا بنا ًء على الأدب والرتاث الثقايف الإماراتي املرتجم"،
وقدم الربوفي�سور عبد الرحمن بيجار من جامعة ويلفريد لوريري ب�أونتاريو
يف كندا درا�سة بعنوان (القادمون اجلدد �إىل الأماكن اجلغرافية� :شبه اجلزيرة
العربية كما ترجمها �صموئيل و�آم��ي زومي��ر) .و�ضمت اجلل�سة �أي�ضاً ثالثة
بحوث �أخرى مقدمة من كل من :الربوفي�سور وائل ح�سن من جامعة �إلينوي
بالواليات املتحدة الأمريكية ،والربوفي�سور �إيغور مافري من جامعة ليوبليانا
يف �سلوفينيا ،بالإ�ضافة لبحث بعنوان( :ما بعد احلداثة :مع�ضلة املرتجمني)
�أل �ق��اه الربوفي�سور تريين�س ك��ري��ج م��ن جامعة م��اون��ت �أل�ي���س��ون يف مقاطعة
نيوبرونزويك بكندا.
ويف اجلل�سة العلمية الثالثة التي عقدت يف اليوم الأول بعنوان( :مقاربات
�أكادميية يف الرتجمة والثقافة والأدب) ،التي �أدارتها :الأ�ستاذة �سمية الها�شمي

من ق�سم الرتجمة والن�شر بالأر�شيف واملكتبة الوطنية� ،ست �أوراق بحثية تتناول
عدة ق�ضايا يف ميدان الرتجمة ،ا�ستهلها الدكتور فهد عطيف من جامعة امللك
خالد باململكة العربية ال�سعودية ببحث بعنوان "حتليل اخلطاب القائم على
البيانات يف الرتجمة :من �أجل تدريب املرتجمني ب�شكل فعال من خالل دورات
تدريبية قائمة على البيانات" ،ثم قدمت الدكتورة �أ�سماء الدحيم من جامعة
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا بالكويت درا�سة بعنوان "ترجمة اخلطاب الطبي
�أثناء جائحة كوفيد  :19درا�سة حالة لرتجمة امل�صطلحات الطبية �إىل اللغة
العربية" ،ودار البحث الثالث الذي قدمته الدكتورة ملياء حممود نبيل فريري،
من جمهورية م�صر العربية حول "الرتجمة ال�سردية يف الن�صو�ص الدرامية".
ثم قدم الدكتور جمال حممد جابر من جامعة الإمارات العربية املتحدة بحثاً
بعنوان " ترجمة الإعالنات التجارية من الإجنليزية �إىل العربية يف الإمارات
العربية املتحدة :م�شكالت التكاف�ؤ اللغوي والتوا�صل بني الثقافات" ،وقدمت
الأ��س�ت��اذة �شريين عبد ال��وه��اب م��ن جامعة �أو��س�ل��و يف ال�نروي��ج بحثاً بعنوان
"ترجمة م�سرحيات هيرنيك �إب�سن :التحديات واملقاربات املقارنة" ،واختتمت
فعاليات اليوم الأول من امل�ؤمتر ببحث قدمه الدكتور حممد زاقود من جامعة
الإم��ارات العربية املتحدة بعنوان" :التلطف يف ترجمة �أدب الأط�ف��ال :حالة
الرتجمة العربية لرواية توين "الأمري والفقري".

تتبنى اال�سرتاتيجية �شعار «حتفيز عامل �أكرث ا�ستدامة»

جامعة �أبوظبي حُتدث ا�سرتاتيجيتها لالبتكار لتعزيز ت�أثريه
ورفد ريادة الأعمال يف الإمارات
•• �أبوظبي-الفجر:

حت� ��ت � �ش �ع ��ار "حتفيز ع � ��امل �أك�ث��ر
ا�ستدامة" ،ح��دث��ت ج��ام�ع��ة �أبوظبي
ا� �س�تراجت �ي �ت �ه��ا ل�ل�اب �ت �ك��ار "جامعة
�أب��وظ �ب��ي تبتكر" ،وال �ت��ي ت��رك��ز على
ث�لاث��ة حم ��اور �أ��س��ا��س�ي��ة ق��ائ�م��ة على
االبتكار ،والبحث العلمي ،واحت�ضان
ال���ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة ،مب��ا مي�ث��ل حجر
الأ�� �س ��ا� ��س ل�ل�اب �ت �ك��ار وت �ع �ل �ي��م ري� ��ادة
الأع �م��ال يف دول ��ة الإم � ��ارات العربية
املتحدة .ومنذ تد�شينها ،تركز جامعة
�أبوظبي م�ساعيها لرفد جهود االبتكار
وت ��زوي ��د ال �ط �ل �ب��ة و�أع� ��� �ض ��اء الهيئة
ال�ت��دري���س�ي��ة وامل�ج�ت�م��ع ك�ك��ل بحلول

م�ستدامة و�شاملة مل��واج�ه��ة خمتلف
التحديات.
و�أع�ل�ن��ت جامعة �أب��وظ�ب��ي ع��ن تعيني
ال��دك�ت��ور �أل�برت��و ب�يرال�ت��ا يف من�صب
م ��دي ��ر االب� �ت� �ك ��ار وري � � � ��ادة الأع � �م ��ال
وال��ذي يرت�أ�س جهود تطوير وتنفيذ
ا� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة "جامعة �أب ��وظ �ب ��ي
تبتكر" ،حيث يتمتع الدكتور بريالتا
ب�سجل ح��اف��ل م��ن اخل�ب�رات العملية
يف جم� ��االت الأب � �ح ��اث واالب �ت �ك ��ار يف
ال �ق �ط��اع�ي�ن ال � �ع ��ام واخل � ��ا� � ��ص� ،إىل
جانب خربة وا�سعة يف ري��ادة الأعمال
امل�ستدامة واالبتكار االجتماعي ،الأمر
الذي �سي�سهم يف �إر�ساء مكانة جامعة
�أبوظبي يف التوا�صل مع رواد الأعمال

يف �أبوظبي والإمارات واملنطقة ككل.
ومتثل ا�سرتاتيجية "جامعة �أبوظبي
تبتكر" ف �� �ص�ل ً�ا ج� ��دي� ��داً يف جهود
اجلامعة التي جنحت خ�لال الأعوام
املا�ضية على ت�شجيع رواد الأعمال من
طلبتها على �إطالق �شركاتهم النا�شئة،
حيث تهدف اال�سرتاتيجية �إىل تزويد
الطلبة و�أع�ضاء الهيئتني التدري�سية
والإداري ��ة واخلريجني واجلهات ذات
ال�صلة يف املجتمع مبن�صة متكنهم من
ا�ستك�شاف فر�ص الأعمال املبتكرة يف
�شتى القطاعات.
وم��ن خ�لال اال�سرتاتيجية املحدثة،
��س�ت��وف��ر ج��ام �ع��ة �أب��وظ �ب��ي "منطقة
�آمنة" ل�ل�ا� �س �ت �ك �� �ش��اف واالخ� �ت� �ب ��ار

وال �ت �ح �ك��م ب��امل �خ��اط��ر ل �ت �ق��دم فر�ص
م��وات�ي��ة ل�ن�ج��اح امل��واه��ب الإبداعية،
حيث تقوم اال�سرتاتيجية على البحث
العلمي اجلامعي الهادف �إىل متكني
امل�ب�ت�ك��ري��ن امل��وه��وب�ين واخل�ب��راء من
اع�ت�م��اد �سبل ج��دي��دة لت�صور و�إب ��راز
وت �ق��دمي ق�ي�م��ة م�ن�ت�ج��ات�ه��م الرامية
�إىل حت �ق �ي��ق ع� ��امل �أك �ث��ر ا�ستدامة
و�شمولية.
ومن خالل توفري بيئة ريادية و�إبداعية
يف داخ��ل اجلامعة وخارجها� ،ستعمل
جامعة �أبوظبي على �إعداد املبتكرين
للتكيف واالزده ��ار وال��ري��ادة يف تويل
املنا�صب ذات ال�صلة باالبتكار وريادة
الأع �م��ال �ضمن ال���ش��رك��ات املرموقة

وال �ه �ي �ئ��ات احل �ك��وم �ي��ة وامل�شروعات
املجتمعية ،وكذلك ال�شركات النا�شئة
وال�شركات املنبثقة .وخ�لال الأ�شهر
املقبلة� ،ستطلق ا�سرتاتيجية "جامعة
�أبوظبي تبتكر" �سل�سلة من املبادرات
التي تركز على دعم الطلبة و�أع�ضاء
ال �ه �ي �ئ �ت�ين ال �ت��دري �� �س �ي��ة والإداري � � � ��ة
واملجتمع ككل من خ�لال تنمية بيئة
�شاملة ل�ل�ت�ع��اون وال�ت�ف��اه��م امل�شرتك
والتوا�صل والت�أثري.
ويف ه � ��ذا ال � �� � �ص ��دد ،ق � ��ال ال ��دك �ت ��ور
ب�يرال �ت��ا" :ي�سعدين االن���ض�م��ام �إىل
فريق جامعة �أبوظبي للم�ساهمة يف
ا�سرتاتيجية االبتكار التي ت�سعى �إىل
تعزيز ت�أثري االبتكار وري��ادة الأعمال

يف دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة.
�أت �ط �ل��ع �إىل ال �ب �ن��اء ع�ل��ى الإجن � ��ازات
الهامة التي حققتها جامعة �أبوظبي
يف ه ��ذا الإط� � ��ار وال �ع �م��ل ج �ن �ب �اً �إىل
جنب مع الزمالء والطلبة واملجتمع
ك �ك��ل مل��وا� �ص �ل��ة االرت� �ق ��اء باملنظومة
الأكادميية ال�شاملة ،ال �سيما يف ظل
اجلهود املتميزة التي تقوم بها دولة
الإم ��ارات العربية املتحدة يف تطوير
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ات واخل�ط��ط لتحقيق
عامل �أكرث ا�ستدامة من خالل اجلمع
بني االبتكار ومتكني ال�شباب ليكونوا
قادة الغد".
و�أ�� �ض ��اف" :جت�سد ج��ام�ع��ة �أبوظبي
ق �ي��م ال �ت �م �ي��ز وال� �ت� �ع ��اون واالب �ت �ك ��ار

وال�تراب��ط ،التي �ست�ساهم يف حتقيق
�أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة للأمم
امل �ت �ح��دة واال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الوطنية
لالبتكار يف دولة الإم��ارات من خالل
ت�ف�ع�ي��ل ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات امل�ستدامة
وال�شاملة للبحث العلمي واالبتكار
واح �ت �� �ض��ان الأعمال ".م ��ن جهته،
ق��ال الربوفي�سور وق��ار �أح�م��د ،مدير
ج��ام �ع��ة �أب ��وظ� �ب ��ي" :تلتزم جامعة
�أبوظبي بتزويد طلبتها و�أع�ضاء هيئة
التدري�س فيها وخمتلف اجلهات ذات
ال�صلة ببيئة خ�صبة لتعزيز االبتكار
يف ك��ل مناحي درا��س��ات�ه��م و�أبحاثهم،
حيث �ستكون ا�سرتاتيجيتنا لالبتكار
مب �ث��اب��ة امل �ح��رك ال��رئ�ي���س��ي لتحدي

ال �ط �ل �ب��ة وحت �ف �ي��زه��م ع �ل��ى توظيف
�إب��داع��ات�ه��م ومتتعهم بتفكري ريادي
ي���س�ه��م يف �إع� ��داده� ��م ل �� �س��وق العمل
يف امل�ستقبل ".وجت �م ��ع م� �ب ��ادرات
ا�سرتاتيجية "جامعة �أبوظبي تبتكر"
بي��ن امل�ن�ه�ج�ي��ات ال �ف��ردي��ة والدرو�س
امل �� �س �ت �ف��ادة م ��ن امل �ب �ت �ك��ري��ن ورج� ��ال
الأعمال الناجحني من خالل البحث
ع��ن امل�م��ار��س��ات ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى الأدل ��ة
وتعزيزها .و�ستطلق اال�سرتاتيجية
ب��رام��ج وف�ع��ال�ي��ات منف�صلة و�ستقدم
ف��ر� �ص �اً ل�ل�م���ش��ارك��ة جل�م�ي��ع الطلبة
و�أع�ضاء هيئة التدري�س والعاملني.

الثالثاء  10مايو  2022م  -العـدد 13538
10 May 2022 - Issue No 13538

�أخبـار الإمـارات

Tuesday

 % 98ن�سبة الف�صل يف الق�ضايا العمالية خالل الربع الأول

«�أبوظبي العمالية» ت�سلم م�ستحقات  3806عمال بقيمة  106ماليني درهم خالل الربع الأول من 2022
•• �أبوظبي-وام:

08

�أعلنت حمكمة �أبوظبي العمالية ،عن ت�سليم م�ستحقات مالية لـ � 3آالف
و 806عمال ،بقيمة �إجمالية قدرها  106ماليني و� 505آالف و 923
درهماً ،وذلك �ضمن �أوامر التنفيذ املعجل للأحكام الق�ضائية ال�صادرة يف
جميع امللفات العمالية خالل ال�شهور الثالثة الأوىل من العام اجلاري
.2022
و�أظ�ه��رت الإح�صائيات ال�صادرة عن حمكمة �أبوظبي العمالية ،خالل
الربع الأول من العام اجل��اري� ،أن عدد الق�ضايا االبتدائية املقيدة بلغ

 1932ق�ضية مت الف�صل يف  % 98منها� ،أما عدد ق�ضايا اال�ستئناف
املقيدة فقد �سجل  506ق�ضايا بلغت ن�سبة الف�صل فيها  ،% 97فيما
و�صل ع��دد الطلبات الإل�ك�ترون�ي��ة املنجزة �إىل � 24أل�ف��ا و  687طلباً
بن�سبة �إجن��از  ،100%يف ح�ين �سجلت من�صة "ا�ستف�سر" للرد على
ت���س��ا�ؤالت املتعاملني 806 ،ا�ستف�سارات ،بن�سبة �إجن��از  97%خالل
الفرتات الزمنية املحددة.
و�أك��د �سعادة امل�ست�شار يو�سف �سعيد ال�ع�بري ،وكيل دائ��رة الق�ضاء يف
�أبوظبي� ،أن تقارير الأداء الدورية تعك�س حجم الإجناز واجلهد املبذول
ل�ضمان حتقيق العدالة الناجزة وا�ستيفاء احلقوق لأ�صحابها يف وقت

قيا�سي ،متا�شياً مع توجيهات �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة  ،رئي�س دائرة الق�ضاء
يف �أبوظبي ،بتطوير منظومة ق�ضائية رائدة تقدم خدمات عاملية اجلودة،
وفقاً لر�ؤية حكومة �أبوظبي ،مبا يدعم حركة النمو واال�ستثمار.
و�أ�شار �إىل �أن الآلية املعتمدة للتعامل مع النزاعات العمالية يف حماكم
�أبوظبي ،ت�ضمن �سهولة قيد الدعاوى عرب القنوات الإلكرتونية املتاحة
وعقد جل�سات املحاكمة املرئية �أو االنتقال عن طريق املحكمة املتنقلة �إىل
مقر العمال يف الق�ضايا اجلماعية ،مع �سرعة الف�صل و�إ�صدار الأحكام
مع النفاذ املعجل ،تطبيقاً للن�صو�ص ال��واردة بقانون العمل والقرارات

التنظيمية ،ال�ت��ي ت�ضمن ح�ق��وق ط��ريف ال�ع�لاق��ة التعاقدية على نحو
متوازن ،مبا يعزز كفاءة ومرونة وا�ستدامة �سوق العمل يف الدولة.
ولفت �إىل حر�ص املحكمة العمالية على توحيد االجتاهات الق�ضائية
وت�ط��وي��ر الإج� � ��راءات امل�ط�ب�ق��ة ،مب��ا يتما�شى م��ع امل ��واد امل�ستحدثة يف
املر�سوم بقانون احت��ادي رق��م  33ل�سنة  2021ب�ش�أن تنظيم عالقات
العمل ،وال��ذي دخ��ل حيز التنفيذ يف الثاين من �شهر فرباير ،2022
وق��رار جمل�س ال��وزراء رقم  1ل�سنة  2022ب�ش�أن الالئحة التنفيذية
لهذا القانون ،مبا يحقق الأهداف املن�شودة لتعزيز ا�ستقرار �سوق العمل
وحماية حقوق جميع الأطراف.

ممثل «الفاو»  :الإمارات ت�ضع خطة ا�سرتاتيجية لتحتل املرتبة
الأوىل يف م�ؤ�شر الأمن الغذائي العاملي بحلول 2051

•• دبي-وام:

�أك ��د ال��دك �ت��ور دي �ن��و فران�شي�سكوتي
مم �ث��ل م�ن�ظ�م��ة الأغ ��ذي ��ة وال ��زراع ��ة
لل��أمم امل�ت�ح��دة يف الإم� ��ارات ومن�سق
املكتب الإق�ل�ي�م��ي ال�ف��رع��ي للمنظمة
يف دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية واليمن �أن الإم��ارات و�ضعت
خ�ط��ة ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وط�ن�ي��ة �شاملة
للأمن الغذائي لتحتل املرتبة الأوىل
يف م�ؤ�شرالأمن الغذائي العاملي بحلول
ع ��ام  ، 2051ك �م��ا �أن �� �ش ��أت جمل�س
الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي الإم��ارات��ي للتن�سيق
وال �ق �ي��ادة ب�صفته ال�سلطة املركزية
ل�ت�ن�ف�ي��ذ اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة الوطنية
للأمن الغذائي بالتعاون مع اجلهات
االحتادية واملحلية.
و�أ�شاد بجهود الإمارات يف جمال الأمن
الغذائي حيث �أن الأمن الغذائي ميثل
�أولوية ق�صوى لدى قيادتها باعتبارها

�أول دول��ة يف العامل عينت وزي��ر دولة
ل ل��أم ��ن ال �غ��ذائ��ي وامل ��ائ ��ي م ��ن �أج ��ل
ت�سهيل ج�م�ي��ع اجل �ه��ود ن�ح��و �ضمان
غ ��ذاء ك��اف و�آم ��ن وب��أ��س�ع��ار معقولة
وم�غ��ذٍ للجميع كما �أن��ه مت دم��ج هذه
امل�س�ؤولية الآن مع وزارة التغري املناخي
والبيئة يف الدولة .و �أ�ضاف الدكتور
دي�ن��و فران�شي�سكوتي ممثل "الفاو"
يف ح��وار م��ع وك��ال��ة �أن�ب��اء الإم ��ارات /
وام � /أن��ه يف عام � 2021ضمن �إطار
م� �ب ��ادرة "يداً بيد" وق �ع��ت منظمة
الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة ودول ��ة الإم� ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ات �ف��اق �ي��ة متويل
ا� �س�ترات �ي �ج��ي مل �� �ش��روع يف زميبابوي
حت��ت �شعار "يداً بيد يف زميبابوي -
�أ�صحاب احليازات ال�صغرية ال�ستعادة
الب�ستنة و�إدماجها" وال ��ذي يهدف
�إىل احل ��د م ��ن ال �ف �ق��ر واجل � ��وع بني
املزارعني ال�صغار من خالل امل�شاركة
ال�ف�ع��ال��ة يف ال �� �س��وق .وع �ل��ى ال�صعيد

نف�سه ق��دم��ت دول ��ة الإم � ��ارات �أي�ضا
م�ساهمة �أخرى لدعم برنامج الفاو"
الإق �ل �ي �م��ي مل �ك��اف �ح��ة و�إدارة �سو�سة
النخيل احل �م��راء يف منطقة ال�شرق
الأدن��ى و�شمال �أفريقيا" .ولفت �إىل
امل�ساهمة التي قدمتها الإم��ارات �إىل
ليبرييا م��ن خ�لال منظمة الأغذية
وال��زراع��ة ل�ل�أمم املتحدة لدعم املر�أة
ال��ري�ف�ي��ة ك�م��ا ق��دم��ت ح�ل��ول الطاقة
ال���ش�م���س�ي��ة ل��دع��م ال� ��ري والتخزين
البارد واملطاحن والعمليات الزراعية
الرئي�سية الأخ ��رى ع�بر "م�صدر"..
مو�ضحا �أن الهدف من هذا التمويل
ي�ت�م�ث��ل يف زي� � ��ادة غ �ل�ات املحا�صيل
بطرق قابلة للتطوير وت��وف�ير بذور
حم�سنة يف منطقة رئي�سية لزراعة
الأرز ،ج�ن� ًب��ا �إىل ج�ن��ب م��ع اخلربات
ال��دول �ي��ة وال��وط �ن �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز ق ��درة
امل� ��زارع�ي��ن وم� ��� �س� ��ؤويل ال� ��زراع� ��ة يف
املناطق الذين يعملون ل�صالح وزارة

ليبرييا ل�ل��زراع��ة ،و�ساهمت الأموال
�أي���ض��ا يف � �ش��راء ال�ك�ت��اك�ي��ت ولقاحات
ال� � ��دواج� � ��ن والأ�� � �س� � �م � ��دة وال� �ط ��اق ��ة
احلراثة واملركبات للت�سويق من �أجل
ت�سهيل �إن �� �ش��اء جم�م��وع��ات املنتجني
يف ت�ع��اون�ي��ات �أو ج�م�ع�ي��ات ت�سويقية
وبالتايل تعزيز ق��درة امل��ر�أة الريفية
على االنخراط يف الأعمال التجارية
الأ�سا�سية وري��ادة الأع�م��ال .وردا على
��س��ؤال ب�ش�أن تقييم منظمة الأغذية
والزراعة للأمم املتحدة جلهود التي
ت�ب��ذل�ه��ا دول� ��ة الإم � � ��ارات بخ�صو�ص
ملف الأمن الغذائي حملياً وعاملياً ..
قال دينوفران�شي�سكوتي �إن الإمارات
�أن�ش�أت عددًا من اللجان لدعم وتقدمي
التوجيه اال�سرتاتيجي وامل�شورة ب�ش�أن
الق�ضايا املتعلقة بالأمن الغذائي يف
الدول حيث �شاركت الإمارات بفاعلية
يف قمة الأمم املتحدة لأنظمة الغذاء
ال �ت��ي ع �ق��دت ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي و�أج� ��رت

ح� ��واره� ��ا ال ��وط �ن ��ي ب �ح �� �ض��ور 100
م ��ن �أ� �ص �ح��اب امل���ص�ل�ح��ة م ��ن جميع
القطاعات.
و �أ�شار �إىل �أن دولة الإمارات ا�ست�ضافت
بنجاح بالتعاون مع منظمة الأغذية
والزراعة و�شركاء �آخرين ،قمة الغذاء
م ��ن �أج � ��ل امل���س�ت�ق�ب��ل خ �ل�ال �إك�سبو
دب��ي  2020وال�ت��ي جمعت اخلرباء
ال��وط�ن�ي�ين والإق�ل�ي�م�ي�ين والدوليني
مل �ن��اق �� �ش��ة الأول � ��وي � ��ات والإج� � � � ��راءات
وال���ش��راك��ات واال��س�ت�ث�م��ارات الالزمة
والتفكري فيها ومت حتفيز التغيريات
الإيجابية وامل�ستدامة لتمكني حتول
النظم الغذائية لت�صبح �أك�ثر كفاءة
و��ش�م��ول�ي��ة وم ��رون ��ة وا� �س �ت��دام��ة من
�أجل �إنتاج �أف�ضل وبيئة �أف�ضل وتغذية
�أف�ضل وحياة �أف�ضل.
وع � � �ل� � ��ى ال� � �ن� � �ط � ��اق ال� � �ع � ��امل � ��ي �أك � � ��د
دينوفران�شي�سكوتي تعاون الدولة مع
منظمة الأغ��ذي��ة وال��زراع��ة و�شركاء

وط �ن �ي�ين �آخ ��ري ��ن م ��ن خ�ل�ال حملة
الغذاء من �أجل احلياة لزيادة الوعي
وت�ع��زي��ز م���ش��ارك��ة اجل�م�ي��ع يف النظم
الغذائية ال�صحية من النظم الغذائية
امل �� �س �ت��دام��ة ب �ه��دف ت �ع��زي��ز التغيري
يف الإم � � ��ارات ن �ح��و خ� �ي ��ارات غذائية
م�ستدامة و�صحية من �أج��ل رفاهية
النا�س والكوكب.
ك�م��ا �أك ��د �أن م�ك�ت��ب ال �ف��او الإقليمي
الفرعي يت�صدر دعم املنظمة ملبادرات
دول� ��ة الإم� � � ��ارات يف جم ��ال االبتكار

امل�ط�ب��ق يف �إدارة الأغ��ذي��ة والزراعة
وامل� � ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق النمو
امل�ستدام ..الفتا �إىل �أن امل�شاريع تهدف
�إىل ت �ع��زي��ز ال �ب �ح��ث والتكنولوجيا
واالب �ت �ك��ار م��ن �أج ��ل الأم ��ن الغذائي
وتطوير قطاعي تربية الأحياء املائية
وال� �ث��روة احل �ي��وان �ي��ة وت�ق�ي�ي��م نظام
مراقبة �سالمة الأغذية والتخطيط
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة امل �� �س �ت��دام��ة ل� �ل ��زراع ��ة مع
�إيل��اء اهتمام خا�ص لإم��ارة �أبوظبي
فيما يتعلق بالبحث والتكنولوجيا

واالب �ت �ك��ارك ك�م��ا ت�ق��دم ال �ف��او الدعم
الفني للإمارات و ال�سعودية من �أجل
و�ضع ج��دول �أعمال م�شرتك للبحث
والتكنولوجيا واالب�ت�ك��ار حيث ميثل
هذا امل�شروع عالمة فارقة يف اجلهود
التي يبذلها البلدان لت�سخري و�إطالق
�إم � �ك ��ان ��ات ال �ب �ح��ث والتكنولوجيا
واالب � �ت � �ك ��ار ل �ت �م �ك�ين حت � ��ول النظم
الغذائية ال��زراع�ي��ة وحتقيق العديد
م��ن �أه� � ��داف ا� �س�ترات �ي �ج �ي��ات الأم ��ن
الغذائي الوطنية لكال البلدين.

ج�سدت �إميان حممد بن را�شد بقدرة ال�شباب على �صنع م�ستقبل �أف�ضل للمجتمعات العربية

ق�ص�ص جناح ملهمة مل�شاركي مبادرة «مليون مربمج عربي» تن�شر الأمل لدى ال�شباب العربي
•• دبي-الفجر:

ع �ل��ى م� ��دار ال �� �س �ن��وات ال �ت��ي �أعقبت
ان �ط�لاق �ت �ه��ا ع� ��ام  ،2017حتولت
م�ب��ادرة "مليون م�برم��ج عربي" من
فكرة ملهمة �أطلقها �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم،
ن��ائ��ب رئ�ي����س ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س
الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" �إىل �أداة
تغيري حقيقة بدلت حياة الكثريين
و�صنعت م�ستقب ً
ال �أف�ضل ملئات الآالف
م ��ن � �ش �ب��اب ال� �ع ��امل ال �ع��رب��ي الذين
ب ��ات ل �ك��ل واح � ��د م �ن �ه��م ق �� �ص��ة جناح
تثبت ق��درة املعرفة وامتالك �أدواتها
امل�ستقبلية على حتقيق الفارق يف حياة
الأف ��راد وامل�ج�ت�م�ع��ات .ف��امل�ب��ادرة التي
انطلقت لتج�سد �إميان �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل مكتوم
ب�أحالم ال�شباب العربي وقدرته على
امل�ساهمة الإيجابية يف م�سرية التنمية
وال�ت�ط��وي��ر جمتمعاته ت��ردد �صداها
م��ن م�صر �إىل امل�غ��رب ،م��روراً بلبنان
وفل�سطني و��س��وري��ا وال �ع��راق و�صو ًال
�إىل ال �ي �م��ن ول �ي �ب �ي��ا ،ح �ي��ث جنحت
املبادرة بتحقيق هدفها الأول والأهم
وه ��و مت�ك�ين �أك �ث�ر م��ن م�ل�ي��ون �شاب
و�شابة مبهارات لغة امل�ستقبل ،و�إعداد
املربجمني لأ�سواق العمل وت�شجيعهم
ع�ل��ى حت��وي��ل �أف �ك��اره��م �إىل م�شاريع
تكنولوجية تعزز م�ساهمتهم يف تنمية
املجتمع ،وجتعلهم عن�صراً فاع ً
ال يف
�صناعة امل�ستقبل .ومن املبادرة ق�ص�ص
�إلهام كثرية يرويها �أ�صحابها ب�صدق،
ق�ص�ص جناح يجمعها قا�سم م�شرتك:
عطاء دول��ة الإم ��ارات ال��ذي ال يعرف
ح��دودا والت�صميم على النجاح الذي
ال ي �ع��رف امل���س�ت�ح�ي��ل .وه ��ي جت ��ارب
ت�ؤكد الدور املحوري لدولة الإمارات
يف ق�ي��ادة عملية التطوير والرقمنة
يف امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة مب�شاريع
تكنولوجية ي�صنعها املواطن العربي
تخدم الإن�سانية وتعزز نوعية احلياة
وت�ساهم ب�شكل �أكرب يف بناء جمتمعات
م�ستقرة ومزدهرة و�صناعة امل�ستقبل.

مروان احلكيمي

حممود �شحود

ب��د�أت رحلة حممود �شحود املهند�س
ال �� �س ��وري ال�ل�اج ��ئ ب �ع��دم��ا �أجربته
احل��رب على م �غ��ادرة ب�ل��ده �سعياً اىل
حياة �أف�ضل .حممود كان على موعد
م��ع حمطة غ�يرت م�سريته وفتحت
ل ��ه �آف� ��اق � �اً ج ��دي ��دة وم �ن �ح �ت��ه الأم� ��ل
بغد �أف�ضل .وي�ق��ول حم�م��ود" :ر�أيت
يف ال �ع��ام � 2018إع�ل�ان �اً يف من�صة
في�سبوك ع��ن م�ب��ادرة مليون مربمج
عربي فا�شرتكت يف املبادرة لأنني �أريد
�أن �أزي ��د م�ع��رف�ت��ي يف جم��ال تطوير
املواقع الإلكرتونية الذي كان من �أقل
اهتماماتي يف ال�سنوات ال�سابقة".
ي � ��ؤك� ��د حم� �م ��د �أن ال � �ط� ��رح املميز
ل�ل�م�ح�ت��وى يف ال�ب�رن��ام��ج م�ك�ن��ه من
التغلب على عائق تعلم تطوير املواقع
الإل�ك�ترون�ي��ة ،كما �ساعدته املهارات
اجل��دي��دة ال�ت��ي اكت�سبتها يف تطوير
تطبيق  Habit 360ال��ذي مي ّكن
الأ��ش�خ��ا���ص م��ن ب�ن��اء ع ��ادات جديدة
يف ح �ي��ات �ه��م وم �ت��اب �ع��ة �إجن ��ازات� �ه ��م
وم�شاعرهم ويقدم الدعم الكايف لهم
لتحفيزهم م��ن �أج��ل تغيري حياتهم
للأف�ضل.

عمار �سامل

ح�سيبة من�صيت

• تطبيقات �أطلقها خريجو املبادرة �ساهمت يف نقل املعرفة وتطوير حلول ال�صحة والتعليم يف جمتمعاتهم
• �أحالم فريدة حتولت �إىل فر�ص كبرية ذات عائد اقت�صادي يف جماالت االقت�صاد وال�سياحة والنقل وال�صحة والتعليم وغريها الكثري
يف املنزل لتعتني ب�أطفالها فيما كانت
تقوم ب�أعمال يدوية ومنزلية خمتلفة
لتعيل �أ�سرتها اىل جانب زوجها.
لكن ك��ل �شيء تبدل بعدما ا�شرتكت
مب� �ب ��ادرة م �ل �ي��ون م�ب�رم��ج ع��رب��ي يف
ال �ع��ام  .2017وت �ق��ول �إمي � ��ان" :يف
تلك الفرتة كنت �أعمل يف النهار على
م�شروعي امل�ن��زيل لتح�ضري الطعام
وت��و��ص�ي�ل��ه ل�ل��زب��ائ��ن ،وف �ق��ط ب�ع��د �أن
�أ�ضع �أط�ف��ايل يف �أ�س ّرتهم م�سا ًء �أبد�أ
بالدرا�سة لأوقات مت�أخرة من الليل".
وت�شدد �إمي��ان على �أنها تعلمت كثرياً
من املبادرة� ،إذ اكت�سبت مهارات تطوير
امل ��وق ��ع الإل� � �ك �ت��روين والتطبيقات
الهاتفية التي �ساعدتها على حتويل
م�شروعها ال�صغري �إىل م�شروع تديره
با�ستخدام تطبيق هاتفي.
وجنحت �إميان يف تو�سيع م�شروعها �إىل
�سائر مناطق م�صر ومت تقدمي �أكرث
من  9,000طلب من ن�ساء م�صريات
مل�ساعدتها يف حت�ضري الطعام يف مثال
ح��ي على ق��درة احل�ل��ول املبتكرة على
تغيري م�سار حياة مطلقيها وكذلك
الآالف من حولهم.

�إميان ت�صنع فر�ص ًا �أف�ضل لنف�سها
ولآالف الن�ساء
ومن ق�ص�ص النجاح البارزة �أي�ضا يف
م�سرية املبادرة ،جتربة �إمي��ان وجدي
م��ن م���ص��ر ،ال �ت��ي ل�ط��امل��ا ك��ان��ت فكرة
يغي حياة حممود بعد ال �ع �م��ل ل �� �س��اع��ات ط��وي �ل��ة يف مكتب
�إع�ل�ان رّ
خارج املنزل بعيداً عن �أطفالها �صعبة هند�سة امل�ستقبل
رحلة النزوح
من �سوريا �إىل الأردن �إىل تركيا ،هكذا عليها ،ما ا�ضطرها لق�ضاء � 9سنوات ول �ع��ل ق �� �ص��ة ع �م��ار �� �س ��امل ،الأ�ستاذ

اجلامعي يف كلية الهند�سة املعمارية-
جامعة ب�غ��داد ،مثال ح��ي �آخ��ر �أثبتت
م ��ن خ�ل�ال��ه امل � �ب� ��ادرة ق � ��درة الإرادة
على تغيري الواقع ،فبالن�سبة لعمار،
كانت مبادرة "مليون مربمج عربي"
ترجمة واق�ع�ي��ة مل��ا تخيله على مدار
�سنوات.
ف��رغ��م م ��ن �أن� ��ه ك ��ان ي�ت�ع�ل��م الر�سم
واخل��ط العربي يف ال��وق��ت ال��ذي كان
يتعلم فيه الإلكرتونيات و�صنع مناذج
ال �ط��ائ��رات� ،إال �أن ع�م��ار ك��ان يبحث
دائ �م��ا ع��ن و��س�ي�ل��ة ت���س�م��ح ل��ه بتعلم
كيفية �صنع برامج الت�صميم الثنائية
وال �ث�لاث �ي��ة الأب� �ع ��اد ،ب �ع��دم��ا �أم�ضى
�سنوات يف ا�ستخدامها.
وحظي عمار بالفر�صة املثالية لتعلم
ال�برجم��ة ع�ن��د الإع �ل�ان ع��ن مبادرة
م �ل �ي��ون م�ب�رم ��ج ع ��رب ��ي ،ويتحدث
ع��ن ت�ل��ك ال�ل�ح�ظ��ة ق��ائ�لا�" :أ�سرعت
ب��االن���ض�م��ام ال�ي�ه��ا وك �ن��ت م��ن طالب
ال� ��دورة الأوىل ف�ي�ه��ا .ك��ان��ت فرحتي
ال ت��و� �ص��ف ح�ي�ن ت�ع�ل�م��ت لأول مرة
ك �ي��ف �أ� �ص �ن��ع �أول ب��رن��ام��ج يل على
الأندرويد".
ب �ف �� �ض��ل امل � �ب � ��ادرة ،ط� ��ور ع �م ��ار حتى
الآن �أك�ث�ر م��ن �سبعة ب��رام��ج و�ألعاب
�إل�ك�ترون�ي��ة ،منها ب��رن��ام��ج "قراءتي

الناطقة" الذي فاق عدد م�ستخدميه
يف �سنة واح��دة املائتي �ألف م�ستخدم،
ب��الإ��ض��اف��ة اىل لعبة ""A Cube
وه��ي لعبة خم�ص�صة لتنمية مهارة
ال �ت �خ �ي��ل� ،أم � ��ا ب��رن��ام��ج "الأ�صابع
الناطقة" فقد ط��ور فيه لغة �إ�شارة
جديدة ميكن للأ�صم �أن يكتب وينطق الربجمة لإنقاذ احلياة
فيها جميع احل ��روف وال�ك�ل�م��ات عن لي�ست الربجمة و�سيلة لتحقيق الذات
طريق الإ� �ش��ارة ب�إ�صبعني فقط �أمام وتوفري فر�ص جديدة للعمل �أو زيادة
جهاز يحول تلك الإ�شارات �إىل حروف ال��دخ��ل فح�سب ،ب��ل ميكنها �أن تنقذ
فعليا حياة الب�شر ،وه��ذا م��ا اختربه
وكلمات منطوقة.
فعلياً اليمني م��روان احلكيمي� ،أحد
�أوائ ��ل خريجي امل �ب��ادرة ،ال�ت��ي مكنته
نقل املعرفة امل�ستقبلية
ت�سعى مبادرة "مليون مربمج عربي" م �ع ��ارف ��ه اجل� ��دي� ��دة م ��ن ت �ط��وي��ر 7
لإحداث تغيري يف توجهات جيل كامل ،تطبيقات لتعليم اللغات جماناً.
عرب حتويل املليون مربمج �إىل قاعدة وب�ف���ض��ل امل� �ه ��ارات ال�ب�رجم �ي��ة التي
علمية تتوىل بدورها نقل املعارف �إىل اكت�سبها م��ن امل �ب��ادرة ،يو�ضح مروان
املحيط واالرتقاء بقدرات من حولهم� ،أنه "عمل يف تطوير تطبيق �آخر حلل
وهذا بالفعل ما حققته الليبية �أميمة م�شكلة الأل�غ��ام يف اليمن ،وذل��ك من
ك�ي�لاين ،ال�ت��ي ت�صف نف�سها ب�أنها " خ�لال حتذير امل��ارة من املناطق التي
تنت�شر فيها الألغام ،ودعوة ال�سلطات
منا�صرة الفتيات يف ليبيا".
ف �ق��د ت �خ��رج��ت �أم �ي �م��ة م ��ن امل� �ب ��ادرة املعنية لتم�شيط املنطقة وتنظيفها".
وح�صلت على �شهادة "نانو ديجري" وال تختلف جتربة م��روان يف البحث
لت�ؤ�س�س ب�ع��ده��ا جمعية "�شي كود" ع��ن �سبل لإن �ق��اذ ح�ي��اة الآخ��ري��ن من
( )SheCodeاخل�يري��ة لتعليم خ�ل�ال ال�برجم��ة ع��ن جت��رب��ة ال�شاب
اللبناين ريان املربهي ،الذي يعي�ش يف
الفتيات لغة الربجمة ومتكينهم.
ومل ي �ت��وق��ف ح �ل��م �أم �ي �م��ة ع �ن��د هذا دول��ة الإم��ارات ،وال��ذي ح�وّل تخرجه

جلنة بالوطني االحتادي توا�صل مناق�شة م�شروع قانون بتعديل
«قانون املنتجات الطبية ومهنة ال�صيدلة واملن�ش�آت ال�صيدالنية»
•• دبي-الفجر:

وا�صلت جلنة ال���ش��ؤون ال�صحية والبيئية يف املجل�س الوطني
االحت��ادي خ�لال اجتماع عقدته ام�س االثنني امل��واف��ق  9مايو
2022م يف مقر الأمانة العامة للمجل�س يف دبي ،برئا�سة �سعادة
ناعمة عبداهلل ال�شرهان النائب الثاين لرئي�س املجل�س رئي�سة
اللجنة ،مناق�شة م�شروع قانون احت��ادي بتعديل بع�ض �أحكام
ال�ق��ان��ون االحت ��ادي رق��م ( )8ل�سنة  2019يف ��ش��أن املنتجات

�إميان وجدي

�أمني �أبو �ضياق

الطبية ومهنة ال�صيدلة واملن�ش�آت ال�صيدالنية.
�شارك يف االجتماع �أع�ضاء اللجنة �سعادة كل من :نا�صر حممد
اليماحي مقرر اللجنة ،و�أحمد حمد بو�شهاب ،و�سمية عبداهلل
ال���س��وي��دي ،و��ش��ذى �سعيد النقبي ،وع ��ذراء ح�سن ب��ن ركا�ض،
وحممد �أحمد اليماحي �أع�ضاء املجل�س الوطني االحتادي.
و�أ� �ش��ارت امل��ذك��رة الإي�ضاحية مل�شروع القانون �إىل �أن��ه يف �إطار
م��واك�ب��ة امل�ستجدات ال�ت��ي ت�شهدها ال�ب�لاد مب�ج��ال اال�ستثمار،
وال�سماح بتملك امل�ستثمر الأجنبي لل�شركات يف القطاع ال�صحي،

ي�أتي م�شروع القانون املقرتح تعديله �إىل تعديل بع�ض الأحكام
املتعلقة بالتمتع بجن�سية الدولة لفتح من�ش�أة �صيدالنية ،وت�ضمن
م�شروع القانون ( )3مواد ،ب�ش�أن ا�ستبدال ن�صو�ص و�إ�ضافة مواد
قانونية جديدة.
كما اعتمدت اللجنة تقرير تو�صيات املجل�س حول مو�ضوع �سيا�سة
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف �ش�أن تعزيز ال�صحة النف�سية يف
دولة الإمارات العربية املتحدة الذي مت مناق�شة املو�ضوع خالل
اجلل�سة التا�سعة التي عقدت يوم الثالثاء  19ابريل 2020م.

احل� ��د ،ف �ه��ي وب �ع��د �أن ح���ص�ل��ت على
ال���ش�ه��ادة ،رك ��زت ج�ه��وده��ا ع�ل��ى حمو
الأم �ي��ة التقنية يف ب�ل��ده��ا ،و�أ�س�ست
من�صة "�أمي" التي تركز على تعليم
الربجمة و�إدارة الأعمال للجن�سني.

من م�سارات مبادرة "مليون مربمج
عربي" �إىل ف��ر� �ص��ة لإن � �ق� ��اذ حياة
املر�ضى الذين يحتاجون �إىل عمليات
زرع الأع�ضاء.
وعمل ريان على تطوير تطبيق دونر
()Dhonorالذي ي�ستخدم تقنية
البلوك ت�شني لتنظيم عملية التربع
ب��الأع �� �ض��اء ،وال �ق �� �ض��اء ع �ل��ى جت ��ارة
الأع���ض��اء ورب��ط امل�ت�برع�ين باملر�ضى
امل�ستفيدين .حالياً يتعاون ري��ان مع
وزارة ال�صحة يف دولة الإمارات يف هذا
املجال.
اال�ستثمار يف التعليم
جتربة الفل�سطيني �أم�ين �أب��و �ضياق
واح� ��دة م��ن ال �ت �ج��ارب امل�ل�ه�م��ة �أي�ضا
يف جم��ال �إح��داث التغيري املجتمعي،
ف �ب �ع��د � 3أ� �ش �ه��ر ع �ل��ى ت �خ��رج��ه من
م � �ب� ��ادرة "مليون م�ب�رم ��ج عربي"
�أب�صرت من�صة "ج�سور" ال�ن��ور على
ي��دي��ه ل�ت�ب��د�أ خدماتها بتوفري �أرقى
امل�ن��اه��ج التعليمية ال�ع��امل�ي��ة للطالب
يف ال�ضفة الغربية ،وذل��ك من خالل
ف�صول درا��س�ي��ة تعتمد على تقنيات
الواقع االفرتا�ضي.
وب �ف �ع��ل امل� � �ه � ��ارات ال� �ت ��ي اكت�سبها،
يتعاون �أمني حالياً مع وزارة التعليم

�أميمة الكيالين
الإم ��ارات� �ي ��ة ع �ل��ى ت �ط��وي��ر م�شاريع
التعليم بالواقع االفرتا�ضي يف دولة
الإمارات.
�أمل جديد لأ�صحاب الهمم
متثل جتربة املغربية ح�سيبة من�صیت،
وهي من �أ�صحاب الهمم ،بقعة �ضوء
حقيقية ت��ؤك��د �أه�م�ي��ة متكني جميع
�أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع ل�ت�ح�ق�ي��ق التنمية
امل �� �س �ت��دام��ة وال �� �ش��ام �ل��ة ،ف �ق��د فقدت
ح���س�ي�ب��ة ب���ص��ره��ا م �ن��ذ � �ص �غ��ره��ا ،ما
جعلها تواجه م�شكلة البطالة بحكم
حم ��دودي ��ة ف��ر���ص ال �ع �م��ل املتوفرة
لأ�صحاب الهمم �سنوياً.
ول�ك��ن م�شاركتها يف "مبادرة مليون
مربمج" � �س �م �ح��ت حل �� �س �ي �ب��ة بعد
ت�خ��رج�ه��ا ب�ت�ط��وي��ر م �ه ��ارات جديدة
واكت�ساب مزايا تفوق عربها �أقرانها
يف � �س��وق ال�ع�م��ل ،وت ��ؤك��د ح�سيبة �أن
"قدراتها تطورت كثرياً ومتكنت من
احل�صول على منحة النانو ديجري".
هذه الق�ص�ص الواقعية جمرد �إطاللة
�سريعة على عدد من التجارب الرائدة
التي بدلت حياة �أ�صحابها واملحيطني
بهم وفتحت لهم �آفاقا جديدة وفر�صا
مم�ي��زة ل�لارت�ق��اء ب�ق��درات�ه��م وتنمية
فر�صهم من خالل الربجمة.
وجت�سد الق�ص�ص ر�ؤية مبادرة "مليون
مربمج عربي" التي انطلقت لتحقق
هدفاً وا�ضحاً :ت�أهيل جيل جديد من
ال�شباب العربي القادر على اال�ستفادة
م��ن اقت�صاد املعرفة و�صنع الفر�ص
امل�ستقبلية لنف�سه وملجتمعاته.
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بعد رم�ضان ي�ستمر الطريق �إىل اهلل

اجلميع يرفع �شعار من ا�ستقام على طاعة اهلل يكون من الفائزين

•• حتقيق :رم�ضان عطا..

ي�سارع معظمنا بعد رم�ضان �إىل
�إعادة ترتيب �أوراقه الدنيوية التي
قد تكون تعر�ضت لبع�ض اخللل؛
ب�سبب ظ��روف ال�صيام وتدريج ًّيا
تن�سحب الطاقات الروحانية من
قلوبنا ومن عقولنا ،وتخفت �أنوار
رم�ضان وتتال�شى بداخلنا؛ لنكون
بذلك مثل من قام ب�شحذ معظم
طاقاته لتكوين ثروة وبعد جناحه
يف ذلك �إذا به ال ي�سعى لال�ستفادة
م �ن �ه��ا وال ل ��زي ��ادت� �ه ��ا ،وي�سمح
بت�سربها من بني يديه وهو غافل
عنها ،وال�شيطان حب�س عنا �شهرا
كامال وهو الآن يخرج ويفك �أ�سره
وم��ازال م�صراً على حتقيق هدفه
وه ��و �إي �ق��اع��ك يف امل�ع��ا��ص��ي ف� ��أول
�شيء يفعله معك يف �أول يوم بعد
رم �� �ض��ان ه��و ال��وق��وع يف مع�صية
لي�ست �سهلة كي تهدم كل ما فعلته
يف رم�ضان من طاعات".
وي���ش�ير د .م �ع��اذ ع �ب��داهلل غزالة،
الأ�ستاذ بكلية �أ�صول الدين
�إىل ح��دي��ث ال��ر� �س��ول�� ،ص�ل��ى اهلل
عليه و�سلم�« :أي�ه��ا النا�س عليكم
م ��ن الأع � �م ��ال م ��ا ت �ط �ي �ق��ون ف� ��إن
اهلل ال مي��ل حتى متلوا و�إن �أحب
الأع �م ��ال �إىل اهلل م��ا دووم عليه
و�إن قل وكان �آل حممد �إذا عملوا
عم ً
ال ثبتوه» �أي «داوم��وا عليه»..
مو�ضحاً �أن امل�سلم يجب عليه �أن
ي��داوم على عبادته هلل تعاىل ،كما
كان يفعل يف �شهر رم�ضان باعتبار
�أن �أحب الأعمال �إىل اهلل تلك التي
ي��داوم عليها الإن�سان ،وال تنقطع
ل�سبب من الأ�سباب.
وي�ضيف غزالة :على امل�سلم بعد
��ش�ه��ر رم �� �ض��ان �أن ي �ح��اف��ظ قدر
ا��س�ت�ط��اع�ت��ه ع�ل��ى �أداء ال�صلوات
اخلم�س جماعة ،وال�سيما يف �صالة
الفجر ،مثلما كان يفعل يف ال�شهر
الكرمي ،فال�صالة نور للم�سلم يف
حياته ويف مماته وعند ال�صراط
وه��ي ب��رك��ة ل��ه يف امل ��ال والأوالد،
وهي �إن �صلحت �صلح �سائر عمله؛
ك �م��ا ي �ج��ب �أي �� �ض �اً امل ��داوم ��ة على
قراءة القر�آن الذي �أنزل لنتلوه يف
رم�ضان وغري رم�ضان حيث ميكن
تخ�صي�ص وقت معني لقراءة ورد
ي��وم��ي ث��اب��ت؛ حتى ال ت�ك��ون ممن
قال عنهم اهلل عز وجل على ل�سان
ن�ب�ي��ه ��-ص�ل��ى اهلل ع�ل�ي��ه و�سلم:-

• معاذ غزالة :من ذاق حالوة عمل اخلري والإح�سان حري به �أن يوا�صل م�سريته
• عبداهلل النجار :ينبغي على امل�سلم �أن يجعل رم�ضان �صفحة جديدة لعالقته بربه طيلة �أ�شهر العام
• �أحمد عزت :الغريب عدم احلر�ص على �صالة اجلماعة وك�أنها فر�ضت يف رم�ضان فقط
• حمي عبد الغني :علينا �أن نراجع �أنف�سنا و�أن نقرتب من التعاليم الإ�سالمية
• جمال �شوقي:على كل �أ�سرة �أن حتمل على عاتقها م�س�ؤولية �أبنائها
• بهاء �سليم :ن�ضع خطة حتى رم�ضان القادم لكافة اجلوانب الدينية والدنيوية
• �شريف �صادق� :أحاول �أن �أجاهد نف�سي و�أدربها على �أداء العبادات
• عبيد الزعابي :علينا �أن نذكر �أنف�سنا ب�أن رب رم�ضان هو رب باقي ال�سنة
"وقال الر�سول يا رب �إن قومي
اتخذوا هذا القر�آن مهجوراً".
ك�م��ا ي�ضيف ع �ب��داهلل ع�ل��ى امل�سلم
�أي�ضاً � ،أن ي��داوم على امل�شاركة يف
�أع�م��ال ال�بر والنفع ال�ع��ام؛ ف�شهر
رم�ضان تكرث فيه �أع�م��ال اخلري،
وم � ��ن ذاق ح �ل ��اوة ع �م ��ل اخل�ي�ر
والإح �� �س��ان ح ��ري ب��ه �أن يوا�صل
م�سريته بعد رم�ضان ،خا�صة �أن
م�ث��ل ه ��ذه الأع� �م ��ال احل���س�ن��ة قد
تعود بالنفع على امل�سلم حيث متلأ
�أوق��ات ف��راغ��ه وتنت�شله م��ن امللل،
كما �أنها حتل كثرياً من امل�شكالت
النف�سية واالجتماعية ،هذا ف�ض ً
ال
عن ثواب اهلل عز وجل.
وي��ؤك��د د .ع�ب��داهلل النجار� ،أ�ستاذ
ال�شريعة
�أن ه �ن��اك م��ن ال �ن��ا���س م��ن يكون
جمتهداً خ�لال رم�ضان يف طاعة
اهلل و�أداء ال�صالة وق��راءة القر�آن
ح �ت��ى �إن � ��ه ق ��د ي��ذك��رن��ا بال�سلف
ال���ص��ال��ح ،وم ��ا �إن ينتهي ال�شهر
ال�ك��رمي حتى ي�ع��ود �إىل التفريط
وامل �ع��ا� �ص��ي ،وك� ��أن ��ه ك� ��ان �سجيناً
بالطاعات؛ فيتهافت على ال�شهوات
واملعا�صي وه ��ؤالء ال يعرفون اهلل
�إال يف املوا�سم..
م���ض�ي�ف�اً �أن امل���س�ل��م م�ط��ال��ب ب�أن
ي�سري على نف�س النهج ال��ذي كان
ي���س�ير ع�ل�ي��ه خ�ل�ال �أي � ��ام ال�شهر
الكرمي؛ فال يخت�ص �شهر رم�ضان
ب��ال�ع�ب��ادة وذك ��ر اهلل دون الأ�شهر
الأخ� ��رى؛ فقد �سئلت عائ�شة �أم

امل�ؤمنني-ر�ضي اهلل عنها« :-كيف
ك��ان ع�م��ل ر� �س��ول اهلل� -صلى اهلل
عليه و�سلم -هل كان يخ�ص �شيئاً
من الأي ��ام؟ ،قالت :ال ،ك��ان عمله
دمي� ��ة ،و�أي� �ك ��م ي���س�ت�ط�ي��ع م ��ا كان
ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم-
ي�ستطيع» ،وب��ال�ت��ايل ينبغي على
امل�سلم �أن يجعل رم�ضان �صفحة
ج� ��دي� ��دة ل �ع�ل�اق �ت��ه ب ��رب ��ه طيلة
�أ�شهر العام حيث التوبة والإنابة
وامل��داوم��ة ع�ل��ى ال�ط��اع��ة ،وجتنب
املعا�صي وال�سيئات امتداداً ملا كان
يقوم به يف رم�ضان.
وق ��ال ال �ن �ج��ار �إن ال�ع�ل�م��اء يرون
�أن م��ن ع�لام��ات ال�ق�ب��ول �أن يتبع
الإن � �� � �س� ��ان احل �� �س �ن��ة باحل�سنة،
وبالتايل ف��إذا قبل اهلل من امل�سلم
رم�ضان وا�ستقام على طاعة اهلل
ب �ع��د ان �ق �� �ض��اء ه ��ذا ال���ش�ه��ر ف�إنه
ي�ك��ون يف رك ��اب ال��ذي��ن ا�ستقاموا
وا� �س �ت �ج��اب��وا هلل ل �ق��ول��ه تعاىل:
"�إن ال��ذي��ن ق��ال��وا رب �ن��ا اهلل ثم
ا�ستقاموا فال خوف عليهم وال هم
يحزنون".
وي �� �ض �ي��ف� :إن ط��اع��ة اهلل تكون
ب� ��احل� ��ذر م� ��ن ال �� �ش �ي��اط�ي�ن التي
ي�ط�ل��ق � �س��راح �ه��ا ،وت �ف��ك قيودها
ب �ع��د رم� ��� �ض ��ان؛ ل� ��ذا ي �ج��ب عدم
االمتثال لها عمال بقوله تعاىل:
"�إن ال�شيطان لكم عدو فاتخذوه
عدواً �إمنا يدعو حزبه ليكونوا من
�أ�صحاب ال�سعري" ،كما يجب على
امل�سلم اختيار ال�صحبة ال�صاحلة

التي تعينه على ذكر اهلل ،وتبعده
عن غواية ال�شيطان؛ فاملرء على
دي ��ن خ �ل �ي �ل��ه" :الأخالء يومئذ
بع�ضهم لبع�ض عدو �إال املتقني"،
كما �أن" امل�ؤمن للم�ؤمن كالبنيان
ي�شد بع�ضه بع�ضاً".
ال �ن �ج ��ار  :ح� ��ذر �أول � �ئ� ��ك الذين
ي �� �ص��وم��ون رم �� �ض��ان ويجتهدون
خالله يف عبادة اهلل ليعودوا بعد
ان�ق���ض��اء ه ��ذا ال���ش�ه��ر للمعا�صي
وال ��ذن ��وب ،ح �ي��ث ي�ن�ط�ب��ق عليهم
قول اهلل تعاىل ":وال تكونوا كالتي
نق�ضت غزلها من بعد قوة �أنكاثاً
تتخذون �أميانكم دخ� ً
لا بينكم �أن
تكون �أم��ة ه��ي �أرب��ى م��ن �أم��ة �إمنا
يبلوكم اهلل ب��ه وليبينن لكم يوم
القيامة ما كنتم فيه تختلفون".
وي �ت �ح��دث "�أحمد عزت" مدير
مايل و�إداري قائال:
بالت�أكيد �شهر رم�ضان ميزه اهلل
ع ��ز وج ��ل -ب��ال�ط��اب��ع الروحاينوال �ب�رك� ��ات وال��رح �م��ة ال �ت��ي تعم
ع �ل��ى امل �� �س �ل �م�ين ،و�أه � � ��م م ��ا مييز
��ش�ه��ر رم���ض��ان ه��و ال �ت��زام امل�سلم
بالفرو�ض والعبادة وغ�ض النظر
والبعد عن النميمة والنفاق وهي
�أم��را���ض ت�سيطر ع�ل��ى امل���س�ل��م يف
الأي� ��ام ال �ع��ادي��ة وه ��ذه الأمرا�ض
فر�ضها التطور احل�ضاري وع�صر
العوملة.
وي�ضيف ع��زت ،نعم �شهر رم�ضان
ل ��ه م� �ي ��زة وخ �� �ص��و� �ص �ي��ة خا�صة
يف ال �ع �ب��ادة ل�ي���س��ت يف غ�ي�ره من

ال���ش�ه��ور ،ل�ك��ن ال�غ��ري��ب يف الأمر
ال �ف��راغ ال��وا��ض��ح يف ع��دد امل�صلني
ب��امل �� �س��اج��د وع � ��دم احل ��ر� ��ص على
� � �ص �ل�اة اجل� �م ��اع ��ة ل� � ��دى بع�ض
امل�سلمني وك�أنها فر�ضت يف �شهر
رم�ضان فقط.
وي �ق��ول ع ��زت ،ن�ح��ن ال ن�ط�ل��ب �أن
نكون بعد رم�ضان كما كنا يف �أيام
ال�شهر الف�ضيل فهذا �شيء �صعب،
ف ��أي��ام رم���ض��ان ل�ه��ا م �ي��زة خا�صة
وقدرة خا�صة وطاقة خا�صة ،ولكن
ن�أخذ من هذه الطاقة والقدرة ما
يعيننا على الثبات بعد رم�ضان.
ويو�ضح "حمي الدين عبد الغني"
مدر�س مبدر�سة زاي��د النموذجية
قائال:
ل �ق��د ع��رف �ن��ا �أث� ��ر ال �ع �ب��ادة وذقنا
ط �ع��م الإمي� � ��ان وح �ل��اوة الطاعة
ول��ذة امل�ن��اج��اة فعلينا �أن حتافظ
على هذه املكا�سب وتلك املنجزات
فنحر�ص على الطاعة و ُنقبل على
ال�ع�ب��ادة ون�ل��زم ال�ط��ري��ق امل�ستقيم
والهدي القومي  ،من خالل قراءة
القر�آن ولو �صفحة واحدة يف اليوم
 ،والدعاء يوميا ولو لدقيقتني بعد
��ص�لاة ال�ع���ش��اء،وذك��ر اهلل يوميا ،
وال�صلوات اخلم�س يف جماعة بقدر
امل���س�ت�ط��اع  ،واالل� �ت ��زام بال�صحبة
ال���ص��احل��ة واحل��ر���ص عليها حتى
نعني بع�ضنا على الطاعة والثبات.
ويزيد عبد الغني ،م�صائب الأمة
الإ�سالمية الآن ال�سبب الرئي�سي
ل �ه ��ا ه� ��و ب �ع ��دن ��ا ع� ��ن م �ن �ه��ج اهلل

ور��س��ول��ه ،ول �ه��ذا تف�شت �أمرا�ض
الع�صر ،ول �ه��ذا علينا �أن نراجع
�أنف�سنا يف م��ا ي�ح��دث ل�ن��ا وعلينا
�أن ن�ق�ترب م��ن ال�ن�ه��ج والتعاليم
الإ�سالمية حتى ن�ستطيع �أن نثبت
ون�صمد �أمام التحديات واحلروب
على م��ا ه��و ع��رب��ي و�إ��س�لام��ي من
دول الغرب.
ويتعجب جمال �شوقي من بع�ض
امل�سلمني الذين يرتكون ال�صالة
بعد رم�ضان ويعودون �إىل املعا�صي
ويحذرهم قائال:
�إياك والهبوط من الهمة العالية ،
فقد �أنعم اهلل علينا بعبادة طويلة
يف رم�ضان  ،لي�س من املعقول �أن
نرتك كل هذا بعد رم�ضان ،فكيف
ل ��رب ال �ع��امل�ي�ن �أن ي�ت�ق�ب��ل عملنا
ب �ع��د ذل ��ك ون �ح��ن ن �ت �ح��اي��ل علية
بالطاعات وال�ع�ب��ادات يف رم�ضان
وب��اق��ي ال�سنة نغفل ه��ذه التقرب
العظيم لرب العاملني.
وي�ستطرد يف حديثه قائال،على
ك��ل �أ� �س��رة �أن حت�م��ل ع�ل��ى عاتقها
م�س�ؤولية �أبنائها وم��دى تقربهم
�إىل رب ال� �ع ��امل�ي�ن ،الن الأب� �ن ��اء
يقلدون الآب ��اء حتى يف الطاعات
وال� �ع� �ب ��ادات ،وك� �م ��ا ق� ��ال ر�سولنا
الكرمي "كلكم راع وكلكم م�س�ؤول
عن رعيته"
وي ��ؤك��د ب �ه��اء �سليم م��دي��ر مكتب
�سما لت�أجري ال�سيارات قائال:
ن �ت �م �ن��ى �أن ن� �ب ��د�أ ب �ع��د رم�ضان
مرحلة �أف�ضل جندد فيها البيعة

م��ع ال��ر� �س��ول احل �ب �ي��ب �-صلوات
اهلل و�� �س�ل�ام ��ه ع� �ل� �ي ��ه -ون�صب
�أعيننا وقلوبنا احلديث ال�شريف:
"ا�ستعن باهلل وال تعجز" ،
وت��اب��ع �سليم ،ن�ضع خطة للحياة
حتى رم�ضان القادم تت�ضمن كافة
اجلوانب الدينية والدنيوية ،و�أن
ن� ��زرع يف �أن�ف���س�ن��ا � �ص �ف��ات املتقني
وال�شاكرين واملح�سنني واملتوكلني،
ونقوم ب�إروائها يوميا بكل حب وود
وحياء مع اخلالق عز وجل
فلقد كان ال�سلف ال�صالح يدعون
اهلل �ستة �أ��ش�ه��ر �أن يبلغهم �شهر
رم �� �ض��ان  ،ث ��م ي ��دع ��ون اهلل �ستة
�أ�شهر �أن يتقبل منهم ،ون�س�أل اهلل
�أن نكون من ه�ؤالء الفائزين.
�أما عن ر�أي �شريف �صادق موظف،
يف ال�ت�غ�ير ال ��ذي ي�ح��دث للم�سلم
بعد رم�ضان حيث يقول:
�أعباء الدنيا وم�شاكلها هي املتهم
ال��وح�ي��د وال ��ذي �أ��ض�ع��ه يف قف�ص
االتهام ،و�أنا من �ضحاياه للأ�سف
حيث �إنه ي�سرق امل�سلم من الطاعة
والعبادات مبعاونه ال�شيطان لكي
ين�شغل مب��ا ه��و ف ��انٍ ع�ل��ى م��ا هو
باقٍ ،
وي�ضيف عزت � :أح��اول �أن �أجاهد
نف�سي و�أدرب�ه��ا على �أداء العبادات
ب��ان �ت �ظ��ام ،و�أق� � ��وم ب �ه��ذا ب �ع��د �أي ��ام
العيد بال�صوم الأي ��ام ال�ستة من
��ش��وال ال�ت��ي �أو��ص��ان��ا بها الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم  -و�أعطىحافزا وجائزة ملن �صام

،وه��و قوله "من �صام رم�ضان ثم
اتبعه ب�ست من �شوال كان ك�صيام
الدهر" ،مل كل هذا يا ر�سول اهلل؟
�أوال :لتثبت على الطاعة .ثانيا :
لتكون يف مواجهة خطة ال�شيطان
وخ��ا��ص��ة يف ه��ذا ال���ش�ه��ر م��ن بعد
رم�ضان.
والأ�ستاذ "عبيد الزعابي" موجه
اج �ت �م��اع��ي يف م��در� �س��ة الغربية
النموذجية يقول:
ح�ت��ى ال ت�تراك��م الأخ �ط ��اء علينا
،ف �ت ��أك��ل ال��ر� �ص �ي��د ال ��رائ ��ع ال ��ذي
ح�صلنا عليه من رم�ضان ال بد لنا
من وقفة �أ�سبوعية تكون مبثابة
ا� �س�ت�راح��ة حم� ��ارب جن�ل����س فيها
مع �أنف�سنا ،بعيدًا عن �أية م�ؤثرات
دن�ي��وي��ة ،ونختلي فيها م��ع ذواتنا
بكل االحرتام لطبيعتنا الب�شرية،
و� ً
أي�ضا مع عظيم الرغبة يف ال�سمو
بها ،و�أن نكون جمي ًعا من الذين
�إذا �أ�سا�ؤوا ا�ستغفروا و�إذا �أح�سنوا
ا�ستب�شروا..
ون�ف�ع��ل ف�ي�ه��ا م��ا �أو� �ص��ان��ا ب��ه ابن
رج � � ��ب احل� �ن� �ب� �ل ��ي ع � �ن ��دم ��ا ق ��ال
ب�ضرورة مراجعة النف�س :يعاهد
�إمي��ان��ه وم��ا ينتق�ص م�ن��ه؛ ليعلم
نزغات ال�شيطان �أ ّنى ت�أتيه؟
وت ��اب ��ع � �س �ل �ي��م ،ي �ج��ب ع �ل �ي �ن��ا �أن
ننمي يف �أنف�سنا طاقات جماهدة
النف�س ،ونتذكر �أن�ن��ا كما حتملنا
م�شقة ال�صيام؛ لأننا ندرك متامًا
ع�ظ�م��ة ال� �ث ��واب والأج � ��ر الديني
،ف��إن�ن��ا ن�ستطيع جم��اه��دة النف�س
واالن �ت �� �ص��ار ع �ل��ى م �ن��اف��ذ ك��ل من
ال�شيطان اللعني والنف�س الأمارة
بال�سوء؛ حتى نفوز بخريي الدين
والدنيا م ًعا.
وي �ن �ه ��ي � �س �ل �ي��م ك�ل�ام ��ه ق ��ائ�ل�ا ،
نتوقف عند اجلملة الرائعة التي
كنا نقولها �أث�ن��اء ال�صيام "اللهم
�إين �صائم" ،حيث نكظم غيظنا
ومننع �أنف�سنا من الت�صرف ال�سيئ
�ضد �أي ا�ستفزازات ال تخلو منها
احلياة اليومية ،ونذكر �أنف�سنا �أن
رب رم�ضان ه��و رب باقي ال�سنة،
و�أن ع �ل �ي �ن��ا ال �ت �م �� �س��ك بال�سعي
لتح�سني �أخالقنا قدر اال�ستطاعة
طوال العام حتى ن�ستقبل رم�ضان
ال �ق��ادم مب�شيئة ال �ع��زي��ز احلكيم
ون �ح��ن �أف �� �ض��ل ح � ��ا ًال ،و�أال نبدد
ر�صيدنا الأخ�لاق��ي ال��ذي ح�صلنا
عليه ون �ب��د�أ م��ن رم���ض��ان القادم
مفل�سني.

دعت �إىل تق�صي املعلومات من امل�صادر الر�سمية لتجنب الت�ضليل

درا�سة حديثة لـ «تريندز » تو�صي بتمكني الإعالميني رقمي ًا لتعزيز ثقافة التعاي�ش والت�سامح
•• �أبوظبي-الفجر:

�أو� �ص��ت درا� �س��ة ح��دي�ث��ة� ،أ��ص��دره��ا م��رك��ز تريندز
للبحوث واال��س�ت���ش��ارات ،حت��ت ع �ن��وان" :فر�ص
التعاي�ش والت�سامح وحتدياتهما يف ظل الإعالم
الرقمي" ،ب�ت��دري��ب ال�صحفيني والإعالميني
والنا�شطني يف الإع�ل�ام الرقمي وت�أهيلهم مبا
ميكنهم من ا�ستخدام تقنيات الإع�لام ودعمهم
ب� ��ور�� ��ش ،ودورات ل �ت ��أه �ي �ل �ه��م ومت �ك �ي �ن �ه��م من
التعامل م��ع الإع�ل�ام اجل��دي��د م��ن �أج��ل تعظيم
فر�ص التعاي�ش والت�سامح وجمابهة التحديات
ال �ت��ي ميثلها الإع�ل��ام ال��رق�م��ي ل�ق�ي��م التعاي�ش
والت�سامح.
و�أك� � ��دت ال ��درا� �س ��ة ال �ت��ي �أع��دت �ه��ا ن ��وف يعقوب
ال�سعدي ،م�ساعدة باحث يف مركز تريندز للبحوث
واال� �س �ت �� �ش��ارات� ،أه�م�ي��ة ن���ش��ر ث�ق��اف�ت��ي التعاي�ش
والت�سامح يف من�صات الإع�لام الرقمي من قِبل
امل�ؤ�س�سات الدينية ،والرتبوية ،والتعليمية من
خ�لال دع��م الثقافة وتنظيم م�ب��ادرات وفعاليات
تدعمها �إىل جانب تعميق اجل��وان��ب الإيجابية
التي ظهرت يف الدرا�سات ح��ول املو�ضوع ،والتي

حت��ث ع�ل��ى اجل��ان��ب الإن �� �س��اين ،وث�ق��اف��ة احل ��وار،
والتعاي�ش ،والت�سامح.
ودع��ت الدرا�سة �إىل �ضرورة احلفاظ على وحدة
امل�ج�ت�م�ع��ات ومت��ا��س�ك�ه��ا ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى الهوية
الوطنية يف ظل حتديات الإعالم الرقمي� ،إ�ضافة
�إىل تثقيف م�ستخدمي من�صات الإعالم الرقمي،
وتوعيتهم ب�أهمية جمابهة حت��دي��ات التعاي�ش
والت�سامح وكيفية تعزيز ثقافة التعاي�ش ال�سلمي
وتقبل الآخ ��ر ،ف�ض ً
ال ع��ن غ��ر���س ثقافة تقدمي
امل�صلحة ال�ع��ام��ة ع�ل��ى امل���ص��ال��ح ال�شخ�صية من
خالل و�سائل الإعالم واجلهات ذات العالقة.
�سالح ذو حدين
و��ش��ددت ال��درا��س��ة على ��ض��رورة نبذ املحا�ص�صة
الطائفية ،والعرقية والتخل�ص منها تدريجياً،
وتقوية ن�شاط الإع�ل�ام الوطني الرقمي ودوره
عرب املن�صات الرقمية ،والعمل على توعية �أفراد
املجتمع ب�أهمية تق�صي املعلومات م��ن امل�صادر
الر�سمية لتجنب الت�ضليل الإع�لام��ي والأخبار
امل �ف�برك��ة ،م��ا م��ن � �ش ��أن��ه ت �ع��زي��ز ق �ي��م التعاي�ش
والت�سامح وال�سالم ون�شر ثقافة تقبل الآخر ونبذ

العنف والكراهية عرب من�صات الإعالم الرقمي.
وب�ي�ن��ت ال��درا� �س��ة �أن الإع �ل�ام ال��رق�م��ي ��س�لاح ذو
ح��دي��ن ،لأن��ه على ال��رغ��م م��ن �إت��اح�ت��ه الفر�صة
لتعزيز ثقافتي التعاي�ش والت�سامح ف�إنه ي�ستدعي
الكثري م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي م��ن املمكن لها �أن
تعوق عملية تفعيل ثقافتي الت�سامح والتعاي�ش
وتر�سيخهما ،ورغ��م ذل��ك ف ��إن الإع�ل�ام الرقمي
ي�سهم ب�شكل كبري يف نبذ الطائفية والتع�صب
ال�ق��وم��ي وال �ت �ط��رف ال��دي �ن��ي ،وت �ب��ادل الثقافات
املتنوعة ون�شر ثقافة االختالف والتنوع ،وعر�ض
ثقافات ال�شعوب الأخ��رى وخرباتها يف الت�سامح
والتعاي�ش.
ن�شر ال�سالم والوئام
ور�أت الدرا�سة �أن نبذ الطائفية والتطرف ون�شر
ث�ق��اف��ة االخ �ت�ل�اف م��ن �أه ��م ال �ف��ر���ص ال �ت��ي من
املمكن �أن يوفرها الإع�لام الرقمي ،فمن املمكن
�أن يكون الإع�لام الرقمي ومن�صاته حبل و�صل
يربط بني معتنقي خمتلف الديانات واجلن�سيات
والأع ��راق ،ونافذة للحوار ال�سلمي بني مكونات
املجتمع الواحد وال�شعوب بع�ضها مع بع�ض .كما

ميكن �أن يكون و�سيلة ناجعة لتفكيك اخلطابات
املتطرفة والأفكار التي ال تتفق مع قيم التعاي�ش
والت�سامح ،ون�شر قيم ال�سالم والوئام ،فيما ميثل
ع��ر���ض ث�ق��اف��ات ال�شعوب الأخ ��رى وخ�برات�ه��ا يف
الت�سامح والتعاي�ش واحداً من �أهم الفر�ص التي
من املمكن �أن يوفرها الإعالم الرقمي.
عوملة التطرف
وا�ستعر�ضت ال��درا� �س��ة �أي���ض�اً بع�ض التحديات
التي حتول دون ن�شر ثقافتي التعاي�ش والت�سامح
عرب من�صات الإع�لام الرقمي ،ومنها ا�ستخدام
ه��ذه املن�صات الإعالمية من قِبل حماربي قيم
التعاي�ش والت�سامح من جماعات متطرفة لبث
الكراهية والعنف عرب اخلطابات الت�أجيجية التي
تثري القالقل بني خمتلف الأدي��ان واجلن�سيات
والأعراق ،مبينة �أن الإعالم الرقمي �أ�سهم بدرجة
كبرية يف عوملة التطرف .كما �أن ت�صاعد �أن�شطة
اجل�م��اع��ات املتطرفة والتنظيمات الإره��اب�ي��ة يف
ال �ف�ترة الأخ�ي��رة ك��ان م��رت�ب�ط�اً ارت �ب��اط �اً وثيقاً
ب��الإع�لام الرقمي ،حيث جنحت ه��ذه اجلماعات
يف ا�ستغالل املن�صات بفعالية يف عمليات التجنيد

والدعاية لأيديولوجياتها والتن�سيق فيما بينها
مم��ا ك��ان م���ص��دراً مهماً يتغذى عليه االحتقان
ال�ط��ائ�ف��ي وامل��ذه �ب��ي .و�أ� �ش��ارت ال��درا� �س��ة �إىل �أن
انفتاح العامل على بع�ضه رقمياً ،وظهور ما ي�سمى
ح ��روب اجل�ي�ل�ين ال��راب��ع واخل��ام ����س ،ف��اق�م��ا من
التحديات التي تقف عقبة �أمام ت�شكل ر�أ�س املال

االجتماعي ومتانته ،كما �أث��را يف مفهوم الأمن
القومي للدول ،م�ضيفة �أن العالقات االجتماعية
االفرتا�ضية جعلت الف�ضاء العام لبع�ض الدول
م�ستباحاً وتثار فيه النزاعات الطائفية والعرقية،
لدرجة كان من ال�صعب معها احلفاظ على متانة
ر�أ�س املال االجتماعي يف بع�ض الدول.
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لبنكﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
التنفيذيﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
الرئي�س ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ
ال�سيد/ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ ﻟﺑﻧﻙ
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ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔالتقرير حول تدقيق القوائم املالية
ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )"ﺍﻟﻔﺭﻉ"( ،ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢١ﻭﻛﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﻭﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﺧﺹ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﻓﻲ ﺭﺃﻳﻧﺎ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ُﺗﻌﺑﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ،ﻣﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢١ﻭﻋﻥ ﺃﺩﺍﺋﻪ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻪ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺃﺳﺎﺱ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﺭﺃﻱ

ﻟﻘﺩ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻕ .ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﻭﺿﻳﺢ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻧﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺩﻗﻘﻲ
ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﺇﻧﻧﺎ ﻧﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ

ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﺧﻼﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻬﻧﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ
ﻟﻠﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺳﺗﻭﻓﻳﻧﺎ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻭﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﻳﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻷﺧﻼﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﻳﻥ .ﻫﺫﺍ ﻭﻧﻌﺗﻘﺩ ﺃﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺯﻭﻳﺩﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﻹﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻧﺎ.
ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﺑﺎﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ
ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻟﺳﻧﺔ ) ٢٠١٥ﺍﻟﻣﻌﺩّﻝ( ،ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺭﻯ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﺿﺭﻭﺭﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﺗﻛﻭﻥ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ.
ﻋﻧﺩ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺡ
ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ً ﻋﻥ ﺍﻷﻣﻭﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻛﺄﺳﺎﺱ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻌﺗﺯﻡ ﺗﺻﻔﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻭ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻋﻣﻠﻳﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺑﺩﻳﻝ ﻓﻌﻠﻲ ﻏﻳﺭ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺷﻛﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ

ﻳﺯﺍﻭﻝ ﺑﻧﻙ ﺑﺎﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )"ﺍﻟﻔﺭﻉ"( ﺃﻧﺷﻁﺗﻪ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﺍﻟﻣﻭﺟﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﺭﺧﻳﺹ ﻣﺻﺭﻓﻲ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻣﺻﺭﻑ ﻫﻭ ﺑﻧﻙ ﺑﺎﺭﻭﺩﺍ )"ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ"( ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ
ﺗﺄﺳﻳﺳﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻭﺩﺍ ،ﺍﻟﻬﻧﺩ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻫﻭ ﻣﻛﺗﺏ ﺯﻭﻧﺎﻝ ،ﻣﺑﻧﻰ ﺍﻟﺷﻳﺦ ﺭﺍﺷﺩ ،ﺩﺑﻲ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﻭﻣﻥ  ١٤ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ ٢٠٢١
ﺃﺻﺑﺢ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺏ ﺯﻭﻧﺎﻝ ،ﻣﺑﻧﻰ ﺃﻡ ﻫﺭﻳﺭ ،ﻣﺗﺟﺭ ﺭﻗﻡ  ١ﺇﻟﻰ  ٥ﻭ  ٨ﻭ  ،٩ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ،٣١٨٠٤٣٠
ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺩﻭﺣﺔ ،ﺍﻟﻛﺭﺍﻣﺔ ،ﺩﺑﻲ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﻣﺳﺟﻝ ﻫﻭ ﺹ.ﺏ ،٣١٦٢ .ﺩﺑﻲ ،ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﻣﻧﺢ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﺗﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﻠﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺳﺗﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
ﻻ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻭﻓﻲ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﻛﻳﺎﻥ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻟﻠﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﻔﺎﻫﻳﻣﻲ ﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ.
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ

ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ
ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻔﺳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻣﻥ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺭﻗﻡ  ٢ﻟﺳﻧﺔ ") ٢٠١٥ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻟﺳﻧﺔ  ("٢٠١٥ﻭﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (١٤ﻟﺳﻧﺔ .٢٠١٨
ﺻﺩﺭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺑﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ  ٣٢ﻟﻌﺎﻡ  ٢٠٢١ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ )"ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ"( ﻓﻲ  ٢٠ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ
 ٢٠٢١ﻭﻳﺳﺭﻱ ﺍﺑﺗﺩﺍءﺍً ﻣﻥ  ٢ﻳﻧﺎﻳﺭ  ،٢٠٢٢ﻭﺳﻳﺣﻝ ﻣﺣﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١٥ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌ ّﺩﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺎﻣﻝ .ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍً ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﻼﻣﺗﺛﺎﻝ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺑﺎﺯﻝ  ٣ﺍﻟﺭﻛﻳﺯﺓ  ٣ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:

ﺃﻭﻟﺋﻙ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﻫﻡ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﻥ ﻋﻥ ﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻟﻘﻳﻣﺔﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻣﺷﺗﻘﺎﺕﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎ
ﺑﻧﻙ ﺍﻟ

ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.

ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺃﻫﺩﺍﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﻣﻌﻘﻭﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻛﻛﻝ ﺧﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻭﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻕ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ١
ﻳﺷﻣﻝ ﺭﺃﻳﻧﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻫﻭ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﻋﺎﻝٍ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ،ﻭﻟﻛﻧﻪ
ﻟﻳﺱ ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻣﻧﺟﺯ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻕ ) (ISAﺳﻭﻑ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺩﺍﺋﻣﺎ ً ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ
ﻋﻧﺩ ﻭﺟﻭﺩﻫﺎ .ﻗﺩ ﺗﻧﺟﻡ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ ﻭﺗﻌﺗﺑﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ،ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻳﺔ ،ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ
ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺧﺩﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻭﻋﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺽ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺗﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺩﺭﻫﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )"ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ"( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻭﺗﻡ ﺗﻘﺭﻳﺏ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺃﺳﺎﺱ
٢
ﺑﺎﻟﺩﺭﻫﻡ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻋﺩﺩ ﺻﺣﻳﺢ ﺑﺎﻷﻟﻑ )ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ( ﻣﺎ ﻟﻡ ُﻳﺫﻛﺭ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻙ.

ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﻋﻥ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻗﻳﻕ ،ﻧﻘﻭﻡ ﺑﻭﺿﻊ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﻣﻬﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﺗﺑﺎﻉ ﻣﺑﺩﺃ ﺍﻟﺷﻙ
ﺍﻟﻣﻬﻧﻲ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ .ﻛﻣﺎ ﻗﻣﻧﺎ ﺃﻳﺿﺎ ً ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ:


ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺳﻭﺍء ﻛﺎﻧﺕ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﻁﺄ ،ﻭﺗﺻﻣﻳﻡ ﻭﺗﻧﻔﻳﺫ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻭﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺯﻭﻳﺩﻧﺎ ﺑﺄﺳﺎﺱ ﻹﺑﺩﺍء ﺭﺃﻳﻧﺎ .ﺇﻥ
ً
ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺧﻁﺄ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﺗﻛﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ
ﻧﻅﺭﺍً ﻷﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻝ ﻗﺩ ﻳﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻭﺍﻁﺅ ﺃﻭ ﺗﺯﻭﻳﺭ ﺃﻭ ﺣﺫﻑ ﻣﺗﻌﻣﺩ ﺃﻭ ﺗﺣﺭﻳﻑ ﺃﻭ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ.



ﻓﻬﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺄﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻐﺭﺽ ﺗﺻﻣﻳﻡ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺩﻗﻳﻕ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ،ﻭﻟﻳﺱ
ﺑﻐﺭﺽ ﺇﺑﺩﺍء ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺣﻭﻝ ﻓﻌﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ.



ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺩﻯ ﻣﻼءﻣﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﻣﻌﻘﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.



ﺍﻟﺗﺣﻘﻕ ﻣﻥ ﻣﺩﻯ ﻣﻼ ءﻣﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻸﺳﺱ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﻋﺩﻡ
ﻳﻘﻳﻥ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺧﺻﻭﺹ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ
ﻗﺩ ُﺗﺛﻳﺭ ﺷﻛﻭﻙ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺣﻭﻝ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺧﻠﺻﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﻋﺩﻡ
ﻳﻘﻳﻥ ﺟﻭﻫﺭﻱ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺗﻌﻳﻥ ﻋﻠﻳﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻠﻔﺕ ﺍﻻﻧﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﻧﻘﻭﻡ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺭﺃﻳﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﻛﺎﻓﻳﺔ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻣﺩﻗﻘﻲ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻗﺩ ﺗﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ ﺗﻭﻗﻑ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻥ ﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺃﻋﻣﺎﻟﻪ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑﺩﺃ ﺍﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ.



ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻫﻳﻛﻠﻬﺎ ﻭﻣﺣﺗﻭﺍﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ،ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺿﻣﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﺩﻟﺔ.

ﻧﺗﻭﺍﺻﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﻛﻠﻔﻳﻥ ﺑﺎﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﺃﻣﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻣﻥ ﺿﻣﻧﻬﺎ ﻧﻁﺎﻕ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ
ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺭﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﻗﺻﻭﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻳﺗﻡ ﺍﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻓﻲ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺗﺩﻗﻳﻘﻧﺎ.

ﺇﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺣﻛﺎﻡ
ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻭﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ .ﻗﺩ ﺗﺧﺗﻠﻑ
ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ.
٩
ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺳﺗﻣﺭﺓ .ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺗﺗﺄﺛﺭ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ.
٣

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ

٣٫١

ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ

ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ.

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺑﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ﻓﻲ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻔﺭﻭﻕ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﺣﻭﻳﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺑﺧﻼﻑ
ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ

ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ

ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﻳﺗﻡ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺃﻱ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﺗﻡ
ﺷﻁﺑﻬﺎ ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﺇﻥ ﻭﺟﺩﺕ.

ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻛﻣﺎ ﻳﻘﺗﺿﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١٥ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )ﺍﻟﻣﻌﺩّﻝ( ،ﻓﺈﻧﻧﺎ
ﻧﺅﻛﺩ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻓﺭﻭﻉﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ
ﻗﺭﻭﺽ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
٣،٤ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺗﺷﻣﻝ

ﺃ.

ﺃﻧﻧﺎ ﻗﺩ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﺩﻗﻳﻕ.

ﺏ .ﺗﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻧﻭﺍﺣﻲ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻊ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻟﺳﻧﺔ  ٢٠١٥ﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )ﺍﻟﻣﻌﺩّﻝ(.
ﺝ .ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻳﻣﺳﻙ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ.
ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻭﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
)ﺗﺎﺑﻊ( ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٢١
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺃﺳﻬﻡ
ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺑﺄﻳﺔ
ﺑﺷﺭﺍء ﺃﻭ
ﺣﻭﻝﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻳﻘﻡ
ﺩ .ﻟﻡ
ﻩ.

ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ ) (٢٨ﻣﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻭﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﻁﺭﻑ ﺫﻭ ﻋﻼﻗﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻭﺿﺢ
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺕ ﺑﻣﻭﺟﺑﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ.
٢

ﺯ .ﻳﺑﻳّﻥ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ ) (٢١ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎﺕ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ٣١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٢١
ﻧﻭ ّﺩ ﻟﻔﺕ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻧﺹّ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢١ﻓﻲ
ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻟﺳﻧﺔ ) ٢٠١٥ﺍﻟﻣﻌﺩّﻝ( ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ .ﻭﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢١ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (٣٢ﻟﺳﻧﺔ ) ٢٠٢١ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ( ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ .ﻫﺫﺍ ﻭﺇﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺛﻧﻲ ﻋﺷﺭ ﺷﻬﺭﺍً ﻣﻥ  ٢ﻳﻧﺎﻳﺭ  ٢٠٢٢ﻭﻫﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺭﻳﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﻟﺗﻁﺑﻳﻕ
ﺃﺣﻛﺎﻣﻪ.

 ٣٠ﻣﺎﺭﺱ ٢٠٢٢
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠٢١املركز املايل املوحد كما يف  31دي�سمرب 2021
قائمة
٢٠٢١
ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺍﻷﺻﻭﻝ
٥
٦
٢٨
٧
٨
٢٦
٢٧
٩
٢٣
١٠

ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ

ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺃﺧﺭﻯ
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ
ﻣﺩﻳﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺃﺻﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺅﺟّ ﻠﺔ
ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ

١،١٥٦،٢٨١
١،٦٣١،٤٣١
٢٩٧،٩٩٢
١١،٦٦٨،٥٨٤
١،٠٨٠،٣٢١
٤،٤٦٢
٢٢،٤٨٧
٢٤،٣٣٨
٢٣٢،٤٥٣
١٠٧،٣٦٣
١٦،٢٢٥،٧١٢

٣،٤٨٦،٢٣٠
٣،١٤٤،٢٢٢
٢٦١،٥٤٥
١٢،٤٠٠،٥١٧
١٤٦،٥١٦
٢٩،٩٢٥
١،٨٩٤،١٣١
٢٧،٨٧٢
٣٠٩،١٦٠
٨١،٦١٦
٢١،٧٨١،٧٣٤

٣

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﻓﺭﻭﻉ ﺃﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء
ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ
ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺭﺣّ ﻠﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ

١١
٢٨
١٢
٢٦
٢٧
١٣

٥٧٠،٦١٣
٤٦٩،٥٨٦
١٢،٧٤٨،٠٣٥
١،٢١٠
٢٢،٤٨٧
٣٣٦،٠١٤
١٤،١٤٧،٩٤٥

١٠،٤٠٢
١،٠٩٢،٤٤٠
١٦،١٣٢،٤٨٢
٧٠،٤١٢
١،٨٩٤،١٣١
١٩٩،٥١٧
١٩،٣٩٩،٣٨٤

١٤
١٥

٧٦٠،٠٠٠
٧٩،٤٩٨
)(٣٨،٧٩٩
٨٣،٤٧٣
١،١٩٣،٥٩٥
٢،٠٧٧،٧٦٧

٧٦٠،٠٠٠
٧٩،٤٩٨
)(٣٤٠
١،٥٤٣،١٩٢
٢،٣٨٢،٣٥٠

١٦،٢٢٥،٧١٢

٢١،٧٨١،٧٣٤

١٥٫١

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ

ﺗﻡ ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺻﺭﻳﺢ ﺑﺈﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ  ٣٠ﻣﺎﺭﺱ  ٢٠٢٢ﻭﺗﻡ ﺗﻭﻗﻳﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ:

ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺟﺯءﺍً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ
ﺗﺷﻛﻝ
ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ

ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2021
اخل�سائر
قائمة الأرباح �أو
٤
٢٠٢١
ﺇﻳﺿﺎﺡ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﺻﺎﻓﻲ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺍﻹﻫﻼﻙ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ ﻗﺑﻝ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ –
ﺍﻹﺳﺗﺭﺩﺍﺩ
ﺑﻧﻙﺻﺎﻓﻲ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻣﻥﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻗﺎﺋﻣﺔ
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)(٤١٠،٥١٠
)(٤٣،٦٣٠
)(٩٤،١٠٧
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٢٠٢١
ل ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
قائمة ا٣١
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
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إيرادات
ﺇﻳﺿﺎﺡ
ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

)(٢٦٦،١٢٤

)(١٣٧،٧٣٧

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ
ﻳﻌﺗﺭﻑ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻧﺷﺄ ﻓﻳﻪ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺑﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ(
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺻﺑﺢ ﻓﻳﻪ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻁﺭﻓﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺩﺍﺓ.
ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻭﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ،ﺃﻱ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺳﻠﻳﻡ ﺍﻷﺻﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﻼﻣﻪ ﻣﻧﻪ ،ﺣﻳﺙ ﺇﻥ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺷﺭﺍء ﺃﻭ ﺑﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻁﻠﺏ ﺗﺳﻠﻳﻡ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻠﻭﺍﺋﺢ ﺃﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺯﺍﺋﺩﺍً ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻧﺩ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ،ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻧﺳﺏ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺗﺣﻭﺍﺫ ﺃﻭ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ.
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻳﺎﺳﻪ :ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻕ
ﻛﻼ ﺍﻟﺷﺭﻁﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ:

 ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺿﻣﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺩﻓﻪ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻭﺑﻳﻊﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ؛ ﻭ
 ﺇﺫﺍ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻓﻘﻁ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ.
ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﻓﺭﻭﻉﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺑﺈﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ،ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﺧﺗﺎﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ
ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ
ﻋﻧﺩ
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺿﻣﻥ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻝ ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ.
ﺻﻭﻝ
ﺟﻣﻳﻊ
ﺗﺻﻧﻳﻑ
ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻓﻲﺍﻷ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﻳﻘﺭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺷﻛﻝ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣
ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
٣٫٥
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﻳﻧﻬﻲ ﺃﻭ ﻳﻘﻠﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﺑﺎﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﻧﺷﺄ ﻓﻳﻣﺎ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺃﻭ
ﺫﻟﻙ.
ﻏﻳﺭ
ﺗﺻﻧﻳﻔﻪ
ﻟﻭ ﺗﻡ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻬﺩﻑ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺣﻳﺙ ﻳﻭﺿﺢ ﺫﻟﻙ ﺑﺷﻛﻝ
ﺃﻓﺿﻝ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺑﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺃﺧﺫﻫﺎ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ:
١١
 ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻣﻌﻠﻧﺔ ﻟﻠﻣﺣﻔﻅﺔ ﻭﺗﻁﺑﻳﻕ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ .ﻭﺑﺷﻛﻝ ﻣﺣﺩﺩ ،ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺭﻛﺯ ﻋﻠﻰﺗﺣﻘﻳﻕ ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﻌﻳﻥ ،ﺃﻭ ﻣﻁﺎﺑﻘﺔ ﻣﺩﺓ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺩﺓ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ
ﺗﻣﻭﻝ ﺗﻠﻙ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺑﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﻝ.
 ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ )ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ( ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻠﻙﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.
 ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ. ﺗﻛﺭﺍﺭ ﻭﺣﺟﻡ ﻭﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺗ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻭﺃﺳﺑﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ .ﺇﻻﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻧﺷﺎﻁ ﺍﻟﺑﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ﻭﻟﻛﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻋﺗﺑﺎﺭﻩ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻣﻌﻠﻥ
ﻟﻠﻣﺻﺭﻑ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺇﻣﺎ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻬﺎ ﻟﺗﺣﺻﻳﻝ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻭﺑﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻳُﻌﺭﻑ "ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ُﺗﻌﺭﻑ
"ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ" ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍ ﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ
ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ )ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ( ﻭﻫﺎﻣﺵ ﺍﻟﺭﺑﺢ.
ﻋﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻘﻁ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ،ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ .ﻭﻳﺗﺿﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺷﺭﻁ ﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺃﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺑﺣﻳﺙ ﻻ ﻳﻔﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﺷﺭﻁ .ﻋﻧﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻳﺿﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻌﻳﻥ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻐﻳﺭ ﻗﻳﻣﺔ ﻭﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ.

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ.

ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺩﻓﻊ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ﻭﺗﻣﺩﻳﺩ ﺃﺟﻝ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ.

ﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺃﺻﻭﻝ ﻣﺣﺩﺩﺓ )ﻣﺛﻝ ﺷﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﺟﻭﻉ(.
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺗﺣﺩﺩ
ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻲ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ
٢٠٢١ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺯﻣﻧﻳﺔ ﻟﻠﻣﺎﻝ )ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ(.
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ
ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺩﻝ
ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻓﻲ ٣١
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣
ﻻ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻘﺑﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻋﻣﻠﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣٫٥
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺩﻳﻥ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻷﺧﺭﻯ – ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

٨

ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ – ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

٨

)(٣٨،٥١٨
)(٣٠٤،٥٨٣

ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲﻓﺭﻭﻉ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

)(١٣٨،٠٤٩
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ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ
ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺍﻷﺭﺑــــﺎﺡ
ﺍﻟﻣﺭﺣّ ﻠﺔ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٧٩،٤٩٨

-

)(٢٨
)(٣١٢
)(٣٤٠

١،٦٨٠،٩٢٩
)(١٣٧،٧٣٧
١،٥٤٣،١٩٢

٢،٥٢٠،٣٩٩
)(١٣٧،٧٣٧
)(٣١٢
٢،٣٨٢،٣٥٠

٧٩،٤٩٨

٨٣،٤٧٣
٨٣،٤٧٣

)(٣٨،٤٥٩
)(٣٨،٧٩٩

)(٢٦٦،١٢٤
)(٨٣،٤٧٣
١،١٩٣،٥٩٥

)(٢٦٦،١٢٤
)(٣٨،٤٥٩
٢،٠٧٧،٧٦٧

ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺟﺯءﺍً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
٧٩،٤٩٨
٧٦٠،٠٠٠
ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٠
٥
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠

٧٦٠،٠٠٠

ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

٧٦٠،٠٠٠

ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ

• ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﻳﻳﻥ ﻳﻠﻐﻲ ﺃﻭ ﻳﻘﻠﻝ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺗﺳﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﻧﺷﺄ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺃﺧﺭﻯ؛ ﺃﻭ
• ﻳﺷﻛﻝ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺟﺯءﺍً ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺃﻭ ﻛﻠﻳﻬﻣﺎ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻭﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻭﻓﻘﺎ ً ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﻭﺛﻘﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺃﻭ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻫﻲ
ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ؛ ﺃﻭ
• ﻳﺷﻛﻝ ﺟﺯءﺍً ﻣﻥ ﻋﻘﺩ ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺩ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺿﻣﻧﺔ ،ﻭﻳﺳﻣﺢ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ٩
ﺑﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻁ )ﺍﻟﻣﻭﺣّ ﺩ( ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ،ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﺑﻌﺩ ﺧﺻﻡ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ .ﻳﺗﻡ
ﻻﺣﻘﺎ ً ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻻﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﺻﻡ ﺑﺎﻟﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﻟﻺﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺃﻭ ،ﻋﻧﺩ ﺍﻻﻗﺗﺿﺎء ،ﻓﺗﺭﺓ ﺃﻗﺻﺭ ،ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ.
ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻼﺣﻕ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﻘﻳﺱ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﺑﻌﺽ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺍﻟﺛﺎﺑﺕ ،ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ.
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻣﻌﺩﻝﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﻧﺎﻗﺻﺎ ً
ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ
ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ
ﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﻋﻘﺑﺕ ﺗﻐﻳﻳﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻋﻣﻠﻪ ﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺗﺻﻧﻳﻑ
ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﻻ ﻳﺗﻡ
ﻧﻣﻭﺫﺝ٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻓﻲﺇﺫﺍ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺑﺎﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﻐﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺻﻭﻝ
ﺍﻷ
ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ .ﺗﻧﻁﺑﻕ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺋﺔ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﺑﺄﺛﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻳﻭﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻥ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻐﻳﻳﺭ ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ .ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻡ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺑﺄﺻﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻑ.
ﻧﻣﻭﺫﺝ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﻓﻲ
 ٣٫٥ﻫﻧﺎﻙ ﺗﻐﻳﻳﺭ
ﻳﻛﻥ

•
•
•
•
•
•

)(٣١٢

٥٩

ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻧﻙ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺇﻟﻰﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ
ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ

ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺧﻼﻑ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻪ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻱ ﻛﺟﺯء
ﻣﻥ ﺍﻧﺩﻣﺎﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺇﺫﺍ:

١٣

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻻ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ:

ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣــﺎﻝ
ﺍﻟﻣﻛﻠّﻑ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ )(١
ﻣﺣﺗﻔﻅﺎ ً ﺑﻪ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﺃﻭ ) (٢ﻣﺧﺻﺻﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ .ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﺣﺗﻔﻅ
ﺑﻪ ﻟﻠﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﺇﺫﺍ:
١٢
• ﺗﻡ ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻐﺭﺽ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﺭﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ .ﺃﻭ
• ﻋﻧﺩ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ،ﻓﻬﻲ ﺟﺯء ﻣﻥ ﻣﺣﻔﻅﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻳﺩﻳﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﻌﺎ ً ﻭﻟﺩﻳﻬﺎ ﻧﻣﻁ ﻓﻌﻠﻲ ﺣﺩﻳﺙ ﻟﺟﻧﻲ
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ.

ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ

قائمة ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ ٣١
 ٢٠٢١النقدية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2021
التدفقات
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺗﺳﻭﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ:
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ – ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﺍﻹﺳﺗﺭﺩﺍﺩ
ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺟﺯءﺍً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
٧
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ) /ﺍﻟﺭﺑﺢ( ﻣﻥ ﺇﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ) /ﺍﻟﺭﺑﺢ( ﻣﻥ ﺑﻳﻊ ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻹﻫﻼﻙ
)ﺍﻟﺭﺑﺢ( /ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎﺕ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ
ﻭﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻝ:
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺑﻌﺩ .
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﻣﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﻳﺗﺟﺯﺃ
ﻣﺻﺭﻑ ﺟﺯءﺍً ﻻ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ
ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ
٦
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﺷﻬﺭ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩّﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺑﻌﺩ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺑﻌﺩ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ
ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ

١٣٫١
٩

ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻣﻛﺎﻓﺂﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﻟﻠﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ )ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ( /ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺷﺭﺍء ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺻّﻝ ﻣﻥ ﻣﺑﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺷﺭﺍء ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻣﻥ ﺑﻳﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻠﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ )ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ( /ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ

٨
٩

١٣٫١

٢٥

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
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١،٧٣٣

ﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻭﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ.
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء.
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ.
ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ.

ﻳﺷﻣﻝ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻧﻬﺞ ﻳﺗﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺛﻼﺙ ﻣﺭﺍﺣﻝ ﻳﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ
ّ
ﻣﻠﺧﺹ ﺃﺩﻧﺎﻩ:
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻛﻣﺎ ﻫﺔ
 ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ،١ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺫ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺑﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝﻣﺑﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً .ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻣﺩﺓ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً ﻋﻠﻰ
ﺃﻧﻬﺎ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺃﺣﺩﺍﺙ
ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻏﺿﻭﻥ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻳﺣﺳﺏ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺧﺻﺹ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻣﺩﺓ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻭﻗﻊ ﺣﺩﻭﺙ ﺗﻌﺛﺭ ﻓﻲ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ
ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻣﺩﺓ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻠﺗﺧﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻭﻣﺿﺭﻭﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻭﻳﺗﻡ ﺧﺻﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺭﻳﺏ ﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.
-

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ، ٢ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﻬﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻧﺫ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﺑﻬﺎ ﻭﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻌﺗﺑﺭ
ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﻣﺑﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺇﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﻭﺍﻻﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﻣﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻳﺗﻡ ﺧﺻﻡ ﺍﻟﻧﻘﺹ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺭﻳﺏ ﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.

ﻣﻭﺿﻭﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺟﻭﺩ
ﻓﺭﻭﻉﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ،٣
ﺩﻟﻳﻝﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ -ﻛﺄﺩﻭﺍﺕ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻭﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﻣﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺧﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻋﻧﺩ .٪١٠٠
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺭﺟﺢ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﺣﻳﺯ ﻟﻠﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭﺗﻘﺩﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻫﻲ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
٢٠٢١
ﻓﻲ ٣١
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﻛﺷﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﻭﻟﺔ ،ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣
• ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﺗﻧﺧﻔﺽ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ :ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺟﺯ
ﺑﻳﻥ)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄﺓ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺳﺗﻼﻣﻬﺎ (.
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻟﻔﺭﻕ
٣٫٥ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ )ﺃﻱ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
• ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ :ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ.
ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ

٤١٠،٥١٠
٧٠٤
)(١٧
)(٤٠١
١٢،٢٢٤
٤٥،٥٧١
١،٦٦١

•

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺑﺔ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺇﺫﺍ
ﻗﺎﻡ ﺣﺎﻣﻝ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺳﺣﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺳﺣﺏ ﺍﻟﻘﺭﺽ؛ ﻭ

•

٣٠٦،١٦٥

٤٢٦،٦٢٢

ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺣﺎﻣﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻧﺔ ﻧﺎﻗﺻﺎ ً ﺃﻳﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ
١٤
ﺍﺳﺗﻼﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ.

١،٥٥٠،٠٠٠
٧٢،٣٣٥

)(١٤٨،١٨٨
٧٣٦،١٢٩

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺱ ﺧﺻﺎﺋﺹ ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻧﻔﺱ ﺍﻟﺧﺻﺎﺋﺹ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ .ﻳﺭﺗﻛﺯ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻﻝ
ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ،ﺑﺻﺭﻑ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻋﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﻳُﻘﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺭﺩﻱ ﺃﻭ ﺟﻣﺎﻋﻲ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ :

١٢٨،٨٣٨
٢٤١،٩٥٥
)(٢٥،٧٤٧
)(٣،٣٨٤،٤٤٧
٥٦،٣٩٣

)(١٥١،٣٥٥
١،٦٩١،٥١٧
٨،٤٩٣
)(١،٩٣٠،٤٦٦
)(٤٠٤،٠٧٩

٢٣،٣١٠
١٣٧،٦٨٦
)(١،١٩٩،٦٧٧
)(٢٣٠
)(١١،٦٣٥
)(٩٠٥،٣٧٧

)(٢،٢٣٥
)(١٠٢،٤٩٢
)(٣٠٢،٦٧٦
)(٧٧٦
)(٣٣،٥٠٠
٨٩،٦٧٠

)(٩٨٩،٤٥٠
٥٢٤
)(٩،٤٢٥
١٤٩
)(٩٩٨،٢٠٢

٤٠٠
)(١،٣٩٤
٣٠
)(٩٦٤

)(٨،٧٩٠
)(٨،٧٩٠

)(١٠،١٠٧
)(١٠،١٠٧

)(١،٩١٢،٣٦٩
٤،٠٧٦،٤١٠
٢،١٦٤،٠٤١

٧٨،٥٩٩
٣،٩٩٧،٨١١
٤،٠٧٦،٤١٠

ﺑﺎﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﻛﺷﺎﻓﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻭﻟﺔ ،ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

• ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ
• ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ
• ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ
ﺗﺳﺗﻧﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻭﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻌﺩﻳﻝ
ﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺷﺭﺍﻓﻳﺔ .

ﺿ

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ/ﺍﻟﻣﺩﺧﻼﺕ ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ :

ﻑ

ﻑ

ﺿ

ﻑ
ﺕ

ﻑ

ﻑ
ﺻ

ﻑ

ﺕ

ﺕ

ﻑ
ﺕ

ﺕ
ﺻ
ﺕ

ﺕ

•
•

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻧﺢ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺣﻬﺎ ،ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻷﺻﻝ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺭﺽ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ
ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻣﻠﺣﻭﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ.
١٦
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﺳﺎﻧﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﺧﺭ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻟﻣﺩﺓ  ٩٠ﻳﻭﻣﺎ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ.
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ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ؛ ﻣﻊ
• ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﻣﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﺳﺗﻧﺎﺩﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ.

٢٢

ﺏ ﺻ

ﺕ

ﺕ

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻷﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻭﻻ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺻﻝ ،ﻳﺣﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺩ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ:

ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺻﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ،ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻓﻘﻁ
ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺃﻥ ﺗﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺑﻧﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﺃﻣﻛﻥ ﻗﻳﺎﺱ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺑﻧﺩ
ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻭﺛﻭﻗﺔ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻣﻳﻝ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻋﻧﺩ ﺗﻛﺑﺩﻫﺎ.

ﺙ

ﺕ

ﺕ

ﺿ

ﺿ ﺏ

ﺻ

ﺱ

• ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻛﻣﻲ ﻟﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ،ﻭﻳﺗﻡ ﺧﺻﻡ ﻛﻠﺗﺎ ﺍﻟﻘﻳﻣﺗﻳﻥ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺟﻭﻫﺭﻳﺎً ،ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻣﻣﺎ ﻳﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ.

ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ

ﺕ
ﺱ

ﺽ

• ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ،ﻟﻡ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻣﻠﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﺃﻭ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ،ﻭﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ .ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻡ ﺗﺷﺭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻭﺩ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ،ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺫﻟﻙ؛

•
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ﺿ
ﺏ
ﺻ

ﺕ ﺿ

ﺕ

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺩ ﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺻﻝ .ﻭﻓﻘﺎ ً
ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ،ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺅﺩﻱ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺩﻭﺙ ﺍﺧﺗﻼﻑ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ.
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺗﺧﺗﻠﻑ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ،ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﻳﻥ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ:

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ، ٪٦٥ﻭﻗﺩ ﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺑﻪ ﺑﻌﺩ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ )ﺍﻫﺗﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻘﻁ(.
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ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ

٣٫٨

ﺻ

ﺕ

ﺿ
ﺕ

ﻑ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺿﻣﻥ ﻧﻁﺎﻕ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ) - (٩ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﺳﺗﻣﺭ
ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺣﻕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻛﺄﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ.
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ﺕ

ﺽ ﺿ

ﺹ

ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻅﻡ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻷﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ
ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻭﺇﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻳﺅﺛﺭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﻣﺔ ﻭ  /ﺃﻭ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ
١٩
ﺳﻭﺍء ﺑﺷﻛﻝ ﻓﻭﺭﻱ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ.

•

ﺕ

ﺱ

ﻑ ﺻ

ﺍﻟﺷﻁﺏ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
٢٠٢١ﺟﺯﺋﻳﺎ ً ﺃﻭ ﻛﻠﻳﺎ ً( ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻻ ﻳﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩﻫﺎ .ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺣﺎﻝ ﺑﺷﻛﻝ
ﺍﻟﺩﻳﻥ )ﺇﻣﺎ
ﻭﺳﻧﺩﺍﺕ
ﺷﻁﺏ
ﻳﺗﻡ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻋﺎﻡ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﺭﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻟﻳﺱ ﻟﺩﻳﻪ ﺃﺻﻭﻝ ﺃﻭ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺩﺧﻝ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﺗﻭﻟﺩ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﻟﻠﺷﻁﺏ.ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻣﻠﺧﺹ
٣

ﻳﻣﺛﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻟﻠﺗﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻌﺛﺭ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﺑﻌﺩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.
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ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ  ٣٫٦٧٣ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ) ١ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ( ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﻣﺭﺗﻛﺯ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻧﺎءً
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﻣﻥ ﺃ +ﺇﻟﻰ ﺝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﻁ.
ﻋﻠﻰﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺩﻟﻳﻝ -ﻓﺭﻭﻉ
ﻋﻠﻰﺑﺭﻭﺩﺍ
ﺑﻧﻙ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺧﻣﺱ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺗﺻﻧﻳﻑ .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺃ +ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺝ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ.

٣٫٧

ﻑ

ﺕ

ﺕ

ﺕ
ﺕ

ﺽ

ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ

٣٫٦

ﺕ

ﺻ

ﻑ

ﺿ

ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭ ّﻗﻊ

ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ

ﺿ
ﺻ

ﺹ

ﺿ

ﺻ

ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻠﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺳﺑﻕ ﻭﺧﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻣﺩﻳﺩ
ﻭﺍﻟﺗﺟﺩﻳﺩ.

ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎً ،ﻭﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻊ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ .ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻥ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻟﺗﺳﻭﻳﻘﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺗﻘﻧﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ،ﻭﺑﺷﻛﻝ ﺭﺋﻳﺳﻲ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺻﻭﻣﺔ .ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺑﻐﺭﺽ ﺍﻟﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﻛﺄﺩﺍﺓ ﺗﺣﻭﻁ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺭ ﻛﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻧﻪ
ﺗﺣﻭﻁ ﻁﺑﻳﻌﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ .ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ
ّ
ﻳﺗﻡ
ﻟﻠﻣﺗﺎﺟﺭﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ.

ﺕ
ﺕ

ﺿ

ﺕ

ﻑ ﺻ

ﻑ

ﺗﺗﻡ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺣﻕ ﻗﺎﻧﻭﻧﻲ ﺑﻣﻘﺎﺻﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻬﺎ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻳﻪ
ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺃﻭ ﺑﻳﻊ ﺍﻷﺻﻝ ﻭﺗﺳﻭﻳﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﺗﺯﺍﻣﻧﺔ.

ﺽ

ﺕ

ﺱ

ﺻ

ﺻ

ﺿ

ﻋﻧﺩ ﻗﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻗﺻﻰ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﻳﺗﻡ ﺃﺧﺫ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻋﻧﺩ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ.
١٨
ﻻ ﻳﺯﺍﻝ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺑﻌﻪ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻣﺗﻁﺎﺑﻕ ﻣﻊ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ
 ،٩ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﺟﻭء ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ.

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﺑﺩﻳﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺩﻳﻥ ﻣﺎ ﺑﺄﺩﺍﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺷﺭﻭﻁ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺿﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺗﺑﺎﺩﻝ ﻛﺈﺳﺗﻬﻼﻙ ﻟﻺﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ.

ﺻ

ﺻ

ﺽ ﺻ

ﻑﺿ

ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺛﻧﺎﺋﻲ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﻣﻥ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻛﻼ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ .ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺩﻳﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﻥ  ١ﺇﻟﻰ  ١٠ﻓﻲ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ ،ﺣﻳﺙ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ  ١ﺿﻣﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ ﺃﻗﺻﻰ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ  ١٠ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ .ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﻥ ١
ﺇﻟﻰ  ٦ﻣﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﻣﻥ  ٧ﺇﻟﻰ ١٠
ﺿﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ .

ﺕ

ﺻﺹ

ﺿ
ﺻ

ﺽ

ﺿ

ﺗﺗﻁﻠﺏ ﻣﻧﻬﺟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻗﻳﺎﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻟﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭ ﻟﻠﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﻧﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ.

ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍﻟﻣﺎﻟﻲ،
ﺑﺎﻷﺻﻝ
ﻓﺭﻭﻉﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹ
ﺑﻧﻙ ﺣﺎﻝ
ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺍﻹﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻋﺗﺭﺍﻑ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ .ﺳﻭﻑ ﺗﻧﺗﺞ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻣﻥ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺇﻳﻘﺎﻑ
ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻔﺭﻕ ﺑﻳ ﻥ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ .ﺳﻭﻑ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻸﺻﻝ
ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻣﺩﺓ  ١٢ﺷﻬﺭ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻧﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻗﺩ ﺗﻌﺭﺽ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ .ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻫﺫﺍ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﻘﺭﺽ
ﻧﻅﺭﺍً ﻟﻭﺟﻭﺩ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻌﺛﺭ ﻋﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﻔﻳﺿﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ
ﻛﺑﻳﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﺑﺧﺻﻡ
ﺑﻘﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻹٍ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺳﻣﻳﺔﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﻣﻠﺧﺹ
٣
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ،ﻣﺛﻝ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣٫٥
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻣﺗﺄﺧﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
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ﻋﺭﺽ ﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺑﻳﺎﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻳﺗﻡ

ﺿﺕ

ﺻ

ﺻ

ﺿ

ﺕ

ﺿ

ﺱ

ﺻ ﻑ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺍﻟﻣُﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ :ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺍﻗﺗﻁﺎﻉ ﻣﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ.
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺎﻷﺻﻭﻝ
ﻳﺗﻌﻠﻕ
• ﻓﻳﻣﺎ
ﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺽ٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ :ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﻣﺧﺻﺹ.
 ٣١ﺍﻟﻘﺭﻭ
ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻳﺗﻌﻠﻕ
• ﻓﻳﻣﺎ

ﺕ

ﺕ

ﺏﺿ

ﺻ

ﺿ

ﺏ

ﺽ

ﺕ

ﺻ

ﺿ

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺈﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ )ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻻﻧﺗﻬﺎء ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ( ﺃﻭ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻣﻠﻛﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻧﺷﺄﺓ ﺃﺧﺭﻯ .ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﺣﻭﻳﻝ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻳﺔ
ﻭﺍﺳﺗﻣﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺣﺻﺗﻪ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺑﺩﻓﻌﻬﺎ .ﺇﺫﺍ ﺍﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻓﻌﻠﻳﺔ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﺣﻭﻝ،
ﻳﺳﺗﻣﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻳﻌﺗﺭﻑ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﺋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ.
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ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﻱ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺃﻭ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻺﻟﺗﺯﺍﻡ ﻭﻳﺗﻡ ﺇﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ.
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ﻳﺗﻁﻠﺏ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭ ﺭﻗﻡ  ٩ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﻹ ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻋﺎﺩﻝ ﻭﻣﺭﺟﺢ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺗﻧﺑﺅﺍﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .ﻋﻧﺩ ﻭﺿﻊ ﻧﻣﻭﺫﺝ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻋﻣﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻣﺭﺍﻋﺎﺓ ﻣﻌﺩﻻﺕ ﻧﻣﻭ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﻛﻣﻌﻁﻳﺎﺕ
ﻟﻺﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ.

ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻋﺗﺭﺍﻑ ،ﻓﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻟﻺﻟﺗﺯﺍﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺧﺻﻡ
ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﺑﺳﻌﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ
ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ  .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ،ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻻﺣﺗﺳﺎﺏ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ،ﻟﻳﻌﻛﺱ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ.
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ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺷﺭﺍﻓﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻟﻡ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻭﻻً ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺑﺎﻷﺻﻝ
ﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺍﻷﺧﺭﻯ،
٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻹ ٣١
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺻﻝ ﻭﺗﻘﻭﻡ ﺑﺎﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﺑﻘﻳﺎﺱ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻌﺩ
ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ .ﻳﻘﻭﻡ
ﺧﺳﺎﺋﺭ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
٣
ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻷﺻﻝ
ﻋﻥ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣٫٥
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻣﺗﻐﻳﺭﺓ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻡ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺑﻣﺎ ﻳﻌﻛﺱ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ .ﻳﺗﻡ ﺇﺳﺗﻬﻼﻙ ﺃﻱ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺃﻭ ﺭﺳﻭﻡ ﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
)ﺗﺎﺑﻊ( ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ .
ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ

ﺿﺕ

ﺿ

٢٣

ﻑ ﺻ

ﺇﺫﺍ ﺧﻁﻁ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﺃﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ،ﻋﻧﺩﺋ ٍﺫ ﻳﺄﺧﺫ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻭﻻً ﻓﻳﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ .ﺗﺅﺛﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻛﻣﻲ ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﺳﺗﻳﻔﺎء ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
ﺇﺟﺭﺍء
ﺍﻷﺻﻝ ﻗﺑﻝ
ﻓﺭﻭﻉﻣﻥ
ﺷﻁﺏ -ﺟﺯء
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺳﻳﺗﻡﺑﺭﻭﺩﺍ
ﺑﻧﻙ
ﻋﺗﺭﺍﻑ ﻋﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ .
ﺇﻟﻐﺎء
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺍﻹﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺿ

ﻑ

ﺱ

ﺻ

ﺻ

ﺕ

ﺿ

ﺿ

ﺕ
ﺕ

ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺩ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ،ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﺭﻗﻳﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ )ﻣﺭﺣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ ﻛﻝ ﻣﺭﺓ( ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٣ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٢ﺛﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٢ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ١ﺑﻌﺩ ﺍﻧﻘﺿﺎء
ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻝ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.

ﺇﺫﺍ ﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻭﺍﺟﻪ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻝ ﻋﺎﺩﺓ ﻫﻭ ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺇﻧﺷﺎء ﺃﺻﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﺩ ﻛﺑﻳﺭ .ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﻌﺩﻟﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﺗﻣﺩﻳﺩ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ
ﻭﺗﻐﻳﻳﺭ ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺗﻌﺩﻳﻝ ﺷﺭﻭﻁ ﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ .

ﺻ

ﺕ

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺃﻱ ﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺎﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻬﺎ
ﺗﺭﻗﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﻭﻳﻠﻬﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٣ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٢ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٢ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ .١

)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺑﻘﻰﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺷﻁﺑﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﺫ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ
ﺍﻷﺻﻭﻝ
 ٣٫٥ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ
ﻭﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ
ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ).ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺻ
ﺕ

ﺕ

ﺻ
ﺻ

ﺱ

• ﻧﻭﻋﻳﺔ – ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻣﺛﻝﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
•ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓﺳﺩﺍﺩ ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﺁﺧﺭ ﻟﻧﻔﺱ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺑﻧﻙ.
ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻭﻋﺩﻡ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﻋﻥ
ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺟﺯ
ﻛﻣﻳﺔ –
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ﻭﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﺧﺎﺭﺟﻳﺔ.
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﻋﻠﻰ
• ﺑﻧﺎ ًء

ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﺣﺟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ .ﻳﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ ﺍﺳﻡ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ "ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ".
ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺣﺳﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﻣﺑﻠﻎ  ٣٫٦٧٣ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ) ١ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ( ﻓﺄﻛﺛﺭ ﺿﻣﻥ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻧﻣﻭﺫﺝ.

ﺕ ﺻ

ﺻ
ﺻ

ﺕ

ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ :ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺄﺧﺭ ﻓﻳﻬﺎ ﺳﺩﺍﺩ ﻗﺳﻁ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻔﺗﺭﺓ ﺗﺯﻳﺩ ﻋﻥ  ٩٠ﻳﻭﻡ.
ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ :ﻋﻣﻼء ﺫﺍﺕ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺩﺍﺧﻠﻲ  BOB-RAMﺃﻭ ’  ‘Dﺃﻭ ﺫﺍﺕ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺗﻌﺛﺭ ﺧﺎﺭﺟﻲ )ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ
ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻣﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ(.
ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺍﻟﻣﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺑﺎﺏ  :ﻳﺗﻭﻗﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻳﻝ ﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑﺭ ﻣﺎﺩﻳﺔ ،ﺇﻋﻼﻥ
ﺇﻓﻼﺱ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ،ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ،ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻋﻘﺩ ﻫﺎﻡ ﻳﺅﺛﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻭﻋﻭﺍﻣﻝ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﺃﺧﺭﻯ
ﻟﻠﻌﻣﻼء .ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ.

ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ

ﺕ

ﺏ

ﺱ ﺻ

ﺽ

ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻌﺛﺭ ﻋﻧﺩﻣﺎ:

• ﻋﻧﺩﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣﻝ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺩ ﻣﺳﺣﻭﺏ ﻭﺑﻧﺩ ﻣﺳﺣﻭﺏ ،ﻭﻻ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﻋﻧﺻﺭ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣
ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻋﻥ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺏ :ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻣﺟﻣﻊ ﻟﻛﻼ ﺍﻟﺑﻧﺩﻳﻥ .ﻳﺗﻡ ﺑﻳﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﻣﻥ)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
٣٫٥
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ ﻟﻠﺑﻧﺩ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺏ .ﻳﺗﻡ ﺑﻳﺎﻥ ﺃﻱ ﻓﺎﺋﺽ ﻣﻥ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ
ﻛﺧﺻﻡ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺏ ﻛﻣﺧﺻﺹ.
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﻧﺩ

ﺻﺹ
ﺏ
ﺻ

ﺕ

ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﻛﻭﻥ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﻥ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺻﻳﺎﻏﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ :ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺣﺩﺩ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺩﻭﺛﻪ ﺑﻧﺳﺑﺔ
 ،(٪٦٥ :٢٠٢٠) ٪٦٥ﻭﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﺃﻗﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻ ،ﺃﺣﺩﻫﻣﺎ ﺻﻌﻭﺩﻱ ﻭﺍﻵﺧﺭ ﺳﻠﺑﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺗﻌﻳﻳﻥ ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺻﻌﻭﺩﻱ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪١٠
) (٪١٠ : (٢٠٢٠ﺍﻟﺟﺎﻧﺏ ﺍﻟﺳﻠﺑﻲ ﻣﺧﺻﺹ ﺑﻧﺳﺑﺔ  (٪٢٥ :٢٠٢٠) ٪٢٥ﺍﺣﺗﻣﺎﻝ ﺣﺩﻭﺛﻬﺎ.
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ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺃﻣﺭ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻗﻳﻣﺔ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻳﺭﺗﻛﺯ ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻣﺩﺓ  ١٢ﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻸﺩﺍﺓ ،ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺃﺣﺩ ﻋﻧﺎﺻﺭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻳﺎﺱ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ.

١٧ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﻭﺍﻟﻛﻣﻳﺔ ﻭﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ
ﺗﻌﺗﻣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ١ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٢ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺗﺣﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ .ﺗﺳﺗﻧﺩ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺇﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻭﺗﻐﻳﺭﺍﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ.
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ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
٢٠٢١
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﺳﺑﻲ .ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﻸﺻﻝ
ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺯﺍﺩﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻟﻸﺻﻝ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣
ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻣﻧﺫ ﺍﻟﺑﺩﺍﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
٣٫٥
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ.
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺳﻭﻑ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻛﻝ ﺃﺻﻝ ﻫﺎﻡ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻧﻔﺭﺩﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ).ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻟﺣﺎﻻﺕﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﻣﺧﺎﻁﺭﻣﻥ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑﻓﻲﻟﻠﻌﻣﻼء
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ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺷﺭﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﺷﺎﺅﻫﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ

•
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ﺕ

ﺕ

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺷﺭﺍﺅﻫﺎ ﺃﻭ ﺇﻧﺷﺎءﻫﺎ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ،ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻹﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ ﻣﻧﺫ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﻣﻊ
ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺗﻁﺭﺃ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ.

•
•
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ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻣُﺻﺩﺭ
ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻌﻘﺩ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ
ﻣﻧﺢ ﺍﻟﺟﻬﺔ ﺍﻟﻣﻘﺭﺿﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ،ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺗﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺻﻌﻭﺑﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ،ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﻟﻳﺣﺻﻝ ﻋﻠﻳﻪ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﺧﺭﻯ
ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﻭﻕ ﻧﺷﻁ ﻟﻠﺳﻧﺩ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺷﺭﺍء ﺃﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﺧﺻﻡ ﻛﺑﻳﺭ ﻳﻌﻛﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ.

ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓﻭﺍﺣﺩ  -ﺑﺩﻻً ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻣﺟﻣﻊ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻗﺩ ﺗﺳﺑﺏ ﻓﻲ
ﺣﺩﺙ ﻣﺗﻣﻳﺯ
ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ
ﻳﻛﻭﻥ -ﻣﻥ
ﻗﺩ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻭﻉ
ﺑﻧﻙﻻﺑﺭﻭﺩﺍ
ﺍﻧﺧﻔﺎﺽﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎ ﻧﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﺻﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻗﺩ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ .ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺣﺻﺭ:
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ،
ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ
ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ
ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
• ﺃﺯﻣﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺣﺎﺩﺓ ﻟﻠﻣُﺻﺩﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
• ٣ﺍﻹﺧﻼﻝﻣﻠﺧﺹ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﺭ
ﺑﺎﻟﻌﻘﺩ ،ﻣﺛﻝ
ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﺳﻳﺷﻬﺭ ﺇﻓﻼﺳﻪ ﺃﻭ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕﺍﻟﻣﺭﺟﺢ
 ٣٫٥ﻳﺻﺑﺢ ﻣﻥ
• ﺃﻥ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺃﻥ)ﺗﺎﺑﻊ(
• ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺳﻭﻕ ﻧﺷﻁ ﻟﻠﺳﻧﺩ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺃﺯﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﻌﺭﺽ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﻣﻧﺢ ﺍﻣﺗﻳﺎﺯ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ﺑﺳﺑﺏ ﺗﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ
ﺍﻟﻘﺭﺽ
ﻳﻌﺗﺑﺭ
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔﺃﻧﻪ)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﻧﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻣﻧﺢ ﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯ ﻭﻟﻡ ﻳﻌﺩ ﻫﻧﺎﻙ
ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻠﻰﺗﻌﺭﺿﺕ
ﺃﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ
ﻣﺅﺷﺭﺍﺕﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.

ﺻ

ﺕ

ﺿ

ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺭﺽ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻧﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺣﺩﺙ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ .ﺗﺗﻡ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻛﺄﺻﻭﻝ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  .٣ﺗﺷﺗﻣﻝ
ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻠﺣﻭﻅﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :
•
•
•

ﺕ

ﺻ

ﺿ

ﻑ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ

•

ﻳﺗﻡ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﺗﻅﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺎﺕ ﻟﻠﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻓﺎﺕ ﺿﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﺎ ﺗﺯﺍﻝ ﻣﺗﻧﺎﺳﻘﺔ.

ﺻ

ﺿ

ﺕﺿ

ﺕ

ﺕ
ﺱ

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﻝ ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻭﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﻧﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻗﺩ ﺗﻌﺭﺿﺕ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻲ.

ﻳﻣﺛﻝ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﺗﻘﺩﻳﺭ ﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ؛ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ
ﺍﻹﺣﺻﺎﺋﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ.

ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻣﺅﺷﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﻣﺎﻋﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻣﺎﺕ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺷﻣﻝ :
• ﻧﻭﻉ ﺍﻷﺩﺍﺓ
• ﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
• ﻧﻭﻉ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
• ﻧﺳﺑﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﺭﺍﺩ
• ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ
• ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ
• ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻣﻝ
• ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ

ﺕ

ﺿ

• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺳﻭﻑ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﺗﺗﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﺗﺩﻓﻕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﻋﻧﺩ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﻡ ﺗﺧﻔﻳﺿﻪ ﺍﻋﺕ ﺑﺎﺭﺍً ﻣﻥ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ
ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻸﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.

ﺗﻧﺷﺄ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﻠﺯﻣﺎ ً ﺑﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺑﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺧﻁﺎﺏ
ﺍﻹ ﻋﺗﻣﺎﺩ .ﺗﺣﺩﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﺑﻠﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻟﻪ .ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻘﺑﻭﻝ ،ﺗﺻﺑﺢ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎ ً ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺭﻭﻁ )ﻣﺳﻭﺩﺓ ﺯﻣﻧﻳﺔ( ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺯﺍﻡ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺣﻕ ﺗﻌﺎﻗﺩﻱ
ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻳﻝ ﺍﻟﻣﻌﺗﺭﻑ ﺑﻪ ﻛﺄﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ.

١٥

ﺗﺷﻛﻝ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ ﺟﺯءﺍً ﻻ ﻳﺗﺟﺯﺃ ﻣﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .
٨

ﻑ
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• ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻥ ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ ﻋﻧﺩ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﺍﻟﻌﺟﺯ ﺍﻟﻧﻘﺩﻱ ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ.

ﻭﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺓ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻟﻁﺭﻑ ﺁﺧﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻛﺱ.
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻱ ﻋﻘﺩ ﻳﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺃﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺭﻉ
١٠

ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ

__________________________________
ﻧﻳﺷﺎﻧﺕ ﺭﺍﻧﺟﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺧﻠﻳﺟﻲ
ﻣﺟﻠﺱ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﺩﻭﻝ
ﻓﺭﻭﻉ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻱ –
ﺍﻟﺭﺋﻳﺱ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻔﺎﻭﺽ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺗﻌﺩﻳﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺳﺗﺑﺩﺍﻝ ﺃﺻﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺄﺻﻝ ﺟﺩﻳﺩ ﻧﺗﻳﺟﺔ
ﺻﻌﻭﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻭﺍﺟﻬﻬﺎ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﺟﺏ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:

ﺗﺣﺳﻥ ﺳﺟﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ

ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘﻕ ﻛﻼ ﺍﻟﺷﺭﻁﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ:

ﺟﺭﺍﻧـــﺕ ﺛﻭﺭﻧﺗــــﻭﻥ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﺩ ﻫﻳﻛﻠﺗﻬﺎ

ﺻ

ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻣﻥ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﻣﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ  ١٢ﺷﻬﺭ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺩﻟﻳﻝ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺟﻭﺩ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﺑﺩﺋﻲ.

 ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺿﻣﻥ ﻧﻣﻭﺫﺝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﻳﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺗﻔﺎﻅ ﺑﺎﻷﺻﻭﻝ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ. ﺃﻥ ﻳﻧﺷﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ،ﻓﻲ ﺗﻭﺍﺭﻳﺦ ﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﻓﻘﻁ ﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ.

ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻣﺣﻣﺩ
ﺳﺟﻝ ﺭﻗﻡ
ﺑﺭﻭﺩﺍ ٨٦-ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺑﻧﻙ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺩﺑﻲ،
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

٣٫٥

ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

٣٫٨
ﺹ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺍﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ .ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻣﺑﺩﺋﻳﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ ً ﺇﻟﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺍﻹﺿﺎﻓﻳﺔ ﺍﻟﻣﺑﺎﺷﺭﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﺣﻭﻝ
•ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
 ٢٠٢١ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
٣١ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔﻭﺑﻌﺩ
ﻟﻠﺳﻧﺔﻟﻠﻣﻌﺎﻣﻠﺔ،
• ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻫﻲ ﺃﺻﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺩﻳﺩ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ
ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٣
ﻧﺷﻁ ﻭﻻ ﻳﻧﻭﻱ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺭﻳﺏ.

٣٫٥

ﻭ .ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻭﻓﻳﺭﻫﺎ ﻟﻧﺎ ،ﻟﻡ ﻳﺳﺗﺭﻉ ﺇﻧﺗﺑﺎﻫﻧﺎ ﻭﺟﻭﺩ ﺃﻳﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (٢ﻟﺳﻧﺔ
 ٢٠١٥ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ )ﺍﻟﻣﻌﺩّﻝ( ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢١ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ
ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ ﺗﺄﺛﻳﺭﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﻣﺭﻛﺯﻩ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٢١

٣

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

٣

ﻋﻧﺩ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻣﺗﻌﺛﺭ ،ﻳﺄﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ :

ﺗﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻟﻣﺩﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﺃﻗﻝ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺳﺗﺣﻭﺍﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺧﺿﻊ
ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻏﻳﺭ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﺳﺗﺧﺩﻣﻪ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ ﺍﻷﺟﻝ.
٣٫٣

ﻣﻠﺧﺹ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺗﻌﺭﻳﻑ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺩﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺧﻳﺔ ،ﺑﺳﻌﺭ ﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ.

٣٫٢

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺿ

ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2021
حول
�إي�ضاحات
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

٢

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

١

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻑ

ﻑ

ﻑ
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فروع الإمارات العربية املتحدة
القوائم املالية  31دي�سمرب 2021
U.A.E Branches - Financial Statements
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
٨

As on 31 December 2021

ﺣﺩﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻛﺄﺻﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻳﺧﻁﻁ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻼﺣﺗﻔﺎﻅ
ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﻷﺳﺑﺎﺏ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ .ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﺻﻧﻳﻑ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﻠﻛﻳﺔ ﻭﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻛﺄﺻﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺣﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ
ﻭﺑﻳﻊ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
٢٠٢٠
٢٠٢١
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻔﺋﺔ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺍﻷﺻﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ:
٩٨٩،٤٥٠
ﺍﻟﻔﻭﺍﺗﻳﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
ﺃﺻﻭﻝ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
١٦٦،٥٥٧
١١٠،٧٦٠
ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ
٣٨،٦١٨
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
)(٢٠،٠٤١
)(٥٨،٥٠٠
ﺣﺭﻛﺔ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
١٤٦،٥١٦
١،٠٨٠،٣٢٨
)(٧
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
١٤٦،٥١٦
١،٠٨٠،٣٢١
ﻳﺗﻡ ﺍﻛﺗﺳﺎﺏ ﻓﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﺑﻧﺳﺑﺔ  ٪٠٫٣٨ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ (٪١٫٩٣ :٢٠٢٠) ٢٠٢١
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻛﻭﻧﻪ ﻣﺩﺭﺝ ﺃﻭ ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺝ:
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟـﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ
ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ

ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﻭﻉ:
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺩﻳﻥ:
ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺣﻘﻭﻕ ﻣﻠﻛﻳﺔ:
ﻏﻳﺭ ﻣﺩﺭﺟﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً:
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً
ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺇﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ :ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٩٨٩،٤٥٠

-

٩٢،٣٩٥
٥٦،٩٨٣
)(٥٨،٥٠٠
)(٧
١،٠٨٠،٣٢١

١٤٨،١٩٢
١٨،٣٦٥
)(٢٠،٠٤١
١٤٦،٥١٦

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

١،٠٨١،٨٤٥
١٨،٣٦٥

١٤٨،١٩٢
١٨،٣٦٥

٣٨،٦١٨
)(٥٨،٥٠٠
)(٧
١،٠٨٠،٣٢١

)(٢٠،٠٤١
١٤٦،٥١٦

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ،٢٠٢١ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺷﺭﺍء ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺩﻳﻥ ﺑﻘﻳﻣﺔ  ٩٨٩٫٤٥ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ):٢٠٢٠
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٣١ ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺧﻼﻝ
٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻻ ﺷﻲء(.
٩

ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٠
ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ١٦
ﺍﻻﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠
ﺍﻻﺿﺎﻓﺎﺕ
ﺍﻹﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

ﺃﺻﻭﻝ ﺣﻕ
ﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٨،٢٧٩
-

٦،٧٨٣
-

١٦،٠٨٤
١٩،٠٤٨

٥١،١٤٦
١٩،٠٤٨

٥١٠
)(٧٩
٢٨،٧١٠
٨،٧٣٦
)(٢،٨٩٩
٣٤،٥٤٧

٨٨٤
)(١٧٠
٧،٤٩٧
٦٨٩
٨،١٨٦

٣،٧٤٥
٣٨،٨٧٧
)(١،٨٠٤
٣٧،٠٧٣

٥،١٣٩
)(٢٤٩
٧٥،٠٨٤
٩،٤٢٥
)(٤،٧٠٣
٧٩،٨٠٦

ﺍﻻﻫﻼﻙ ﺍﻟﻣﺗﺭﺍﻛﻡ
ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ ٢٠٢٠
ﺍﻟﻣﺣﻣّﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻹﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠
ﺍﻟﻣﺣﻣّﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻹﺳﺗﺑﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

٢٠،٦٥٠
١،٩٩٠
)(٧٤
٢٢،٥٦٦
٢،٣٣٥
)(٢،٧٤٣
٢٢،١٥٨

٥،٦٤١
٥٦٥
)(١٦٢
٦،٠٤٤
٧٥٠
٦،٧٩٤

٨،٩٣٣
٩،٦٦٩
١٨،٦٠٢
٧،٩١٤
٢٦،٥١٦

٣٥،٢٢٤
١٢،٢٢٤
)(٢٣٦
٤٧،٢١٢
١٠،٩٩٩
)(٢،٧٤٣
٥٥،٤٦٧

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

٦،١٤٤
١٢،٣٨٩

١،٤٥٣
١،٣٩٢

٢٠،٢٧٥
١٠،٥٥٧

٢٧،٨٧٢
٢٤،٣٣٨

١٠

ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺑﺎﺕ
ﻭﺗﺣﺳﻳﻧﺎﺕ ﺇﻳﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ٣٥ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺃﺻﻭﻝ ﺃﺧﺭﻯ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٥٤،٨٩٨
٢،٨٨٥
٣٨،٦١٨
١٠،٩٦٢
١٠٧،٣٦٣

ﺇﻳﺿﺎﺡ

ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﻣﺩﻳﻧﺔ
ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺳﻠﻑ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺃﺭﺻﺩﺓ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺃﺧﺭﻯ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٦٩،٣٥٧
٢،٤٠٤
٩،٨٥٥
٨١،٦١٦

 ١٠٫١ﻓﻲ  ٢٩ﻳﻭﻧﻳﻭ  ،٢٠٢٠ﺩﺧﻠﺕ ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻘﺗﺭﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﺭﺗﻳﺑﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﻳﻛﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﻡ ﺑﻣﻭﺟﺑﻪ ﺇﻧﻬﺎء ﺟﺯء ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻝ ﺑﻘﻳﻣﺔ  ٣٨٫٦١٨ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ . .ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺑﻌﺩ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻭﻳﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٢١
١١

ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ

ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﺑﻧﻭﻙ ﺃﺧﺭﻯ
ﻓﺭﻭﻉ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻣﻛﺷﻭﻓﺔ
ﺃﺭﺻﺩﺗﻧﺎ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﺃﺟﺎﻝ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٥٦،٣٩٣
٥١٤،٢٢٠
٥٧٠،٦١٣

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
١٠،٣٦٠
٤٢
١٠،٤٠٢

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٦،٢٧١،٥٩٠
٥،٩٥١،٣٦٨
٥٢١،٦١٦
٣،٤٦١
١٢،٧٤٨،٠٣٥

٥،٧٠٢،٤١٢
٩،٩١٤،٩١٤
٥١١،١٦٤
٣،٩٩٢
١٦،١٣٢،٤٨٢

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٨،٥٢٤،٩٤٠
٣،٥٤٨،٥١٥
٦٧٤،٥٨٠
١٢،٧٤٨،٠٣٥

١١،٨٠٣،٣٨٤
٣،٧٦٢،٤٢٣
٥٦٦،٦٧٥
١٦،١٣٢،٤٨٢

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٢،٧٧٩
٢٠،٧٦٦
١٠،٢٢٢
٩٨،٨٦٨
٣٨،٨٢٠
٥،٨٤٢
١١،٠١٧
٨٦،٠٩٣
٤١،٦٠٧
٣٣٦،٠١٤

٩٣،٩٨٥
١٩،٢٦٣
٨،٢٩٤
٢٦،٢٠٩
٧،٧٦٢
١٦،١٤٦
٢٧،٨٥٨
١٩٩،٥١٧

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

١٦،١٤٦
)(١،٨٠٤
٢٩٠
)(٨،٧٩٠
٥،٨٤٢

٢،٧٥٦
١٩،٠٤٨
٣،٧٤٥
٧٠٤
)(١٠،١٠٧
١٦،١٤٦

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺭﺍﻭﺣﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻝ ﻣﻥ  ٪٠٫٠١ﺇﻟﻰ  ٪١٫٩٢ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٪٠٫٠٣ :٢٠٢٠)٢٠٢١ﺇﻟﻰ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
.(٪٢٫٠٢
١٢

ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﻭﺩﺍﺋﻊ
ﻭﺩﺍﺋﻊ

ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء

٣٦

ﺗﺣﺕ ﺍﻟﻁﻠﺏ
ﻷﺟﻝ
ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
ﺃﺧﺭﻯ

ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ

ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ  -ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ  -ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻣﺅﺳﺳﺔ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ
١٣

ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻣﺯﺍﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ
ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ
ﺷﻳﻙ ﻣﺻﺭﻓﻲ
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻓﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻭﻟﺔ
ﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﺩﺍﺋﻧﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﻧﻭﻋﻭﻥ
ﺳﻠﻑ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ
ﺃﺧﺭﻯ

٢٣
١٣٫١

 ١٣٫١ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﻋﻘﻭﺩ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ

ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺗﺄﺛﻳﺭﺑﺭﻭﺩﺍ
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ )(١٦
ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﻣﻌﻳﺎﺭ
ﻓﺭﻭﻉ ﺑﻣﻭﺟﺏ
ﺇﻋﺎﺩﺓ -ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻻﺿﺎﻓﺎﺕ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ
ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﻟﻠﺳﻧﺔ٣١ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻓﻲ

١٤

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ

٣٧

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٧٦٠،٠٠٠

٧٦٠،٠٠٠

ﻳﻣﺛﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﻠﻡ ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  ٢١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠١٥ﺑﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻣﻥ  ٣٩٠ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺇﻟﻰ
 ٧٦٠ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺇﺿﺎﻓﻲ ﻣﻘﺩﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ.
١٥

ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ

ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻥ ﺍﻻﺗﺣﺎﺩﻱ ﺭﻗﻡ ) (١٠ﻟﺳﻧﺔ  ،١٩٨٠ﻳﺣﺗﺎﺝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻝ ﻋﻥ  ٪١٠ﻣﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺣﻪ
ﺍﻟﺳﻧﻭﻳﺔ ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ ﺣﺗﻰ ﻳﺳﺎﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ  ٪٥٠ﻣﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ
ﻟﻠﻔﺭﻉ .ﺑﻣﺎ ﺃﻥ ﺻﺎﻓﻲ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻠﻐﺕ  ٢٦٦٫١٢٤ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ) :٢٠٢٠ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻗﺩﺭﻫﺎ  ١٣٧٫٧٤ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ( ،ﻟﻡ ﻳﺗﻡ
ﺇﺟﺭﺍء ﺃﻱ ﺗﺣﻭﻳﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
١٥٫١

ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻌﻣﻳﻡ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ،ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺗﻭﺟﻳﻬﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﻣﺣﺳﻭﺏ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ٩ﺧﻼﻝ ﺃﻱ ﻓﺗﺭﺓ ،ﻳﺟﺏ ﺗﺧﺻﻳﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻟﻣﺭﺣّ ﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ  ٩ﻭﻟﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ .ﺗﺭﺩ
ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
٢٠٢٠
٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﺣﺩﺩ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ  ٢٠١٠/٢٨ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻣﺻﺭﻑ
٢،٨٣٧،٦٦٠
٣،٠٦٩،٣٧٨
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
٢،٩٨٢،٥٥٦
٢،٩٨٥،٩٠٥
ﻧﺎﻗﺻﺎً :ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٠٣ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ٩
٨٣،٤٧٣
ﻣﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ّ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﺣﺩﺩ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﻣُﺭﺣﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
)(٦٣،٦٦٦
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﺍﻟﺧﺗﺎﻣﻲ
ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ  -ﻣﺟﻣّﻊ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ
ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺟﻣﻌﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ  ٢٠١٠/٢٨ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻣﺻﺭﻑ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
ﻧﺎﻗﺻﺎ ً :ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٠١ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٠٢ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ ٩
ﻣﺣﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ّ
ﻣﺧﺻﺹ ﻣﺣﺩﺩ

١٦٢،٨٧٩

١٥٦،٧٠٣

٢٤٨،٢٧٤
-

٢٠٤،٢٧٤
-

ﺍﺣﺗﺳﺏ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ  ٪١٫٥ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺭﺟﺣﺔ ﺑﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠٢١ﻭﻓﻘﺎ ً
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺷﺄﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ﺭﻗﻡ  ،٩ﻛﻣﺎ ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻠﺑﻧﻙ
ﻟﻺﻳﺿﺎﺡ
ﻣﺻﺭﻑﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻓﻲ ﻣﺎﺭﺱ  .٢٠١٨ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻳﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ  ٪١٫٥ﻣﻥ ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺭﺟﺣﺔ ﺑﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ١ﻭ  ٢ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﻣﻥ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺭﺣّ ﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ.
ﺍﻟﻘﺎﺑﻝ
ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻏﻳﺭ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺧﺻﺹ ﻣﺣﺩﺩ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠٢١ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
١٥
)ﺗﺎﺑﻊ(ﺍﻟﻣﺗﺯﺍﻳﺩ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻲ ﺍﻟﻔﺭﻕ
ﺍﻹﺣﺗﻳﺎﻁﻲﻳﺗﻡ ﺗﺣﻭﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ.
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺇﺣﺗﻳﺎﻁﻲ
١٥٫١
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻣﺭﺣّ ﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻘﺎﺑﻝ ﻟﻠﺗﻭﺯﻳﻊ.
ﻣﻥ ﺧﺳﺎﺋﺭ
ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠٢١ﻭ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢٠ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﻣﺟ ّﻣﻊ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺗﻌﻣﻳﻡ  ٢٠١٠/٢٨ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻣﺻﺭﻑ
٣٨
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  ١٦٢٫٨٧٩ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ) ١٥٦٫٧٠٣ :٢٠٢٠ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ(،
ﺑﻳﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺧﺻﺹ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﻌﻳﺎﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ  ٩ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ١ﻭﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٢ﻣﺎ ﻗﻳﻣﺗﻪ  ٢٤٨٫٢٧٤ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ) ٢٠٤٫٢٧٤ :٢٠٢٠ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ( .ﻟﺫﻟﻙ ،ﻭﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﻣﻳﻡ  ٢٠١٠/٢٨ﺍﻟﺻﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ،ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﺃﻱ ﺷﺭﻁ ﻟﺗﻘﺳﻳﻡ ﺃﻱ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻲ ﻣﺟﻣﻊ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.
١٦

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ

ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻣﻥ:
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  /ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻌﻣﻼء
ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
١٧

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻭﺍﺋﺩ

ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ:
ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ  /ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء
١٨

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ

ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺴﻮﻳﻔﺖ
ﺃﺧﺮﻯ
١٩

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ

ﺍﻟﻌﻣﻭﻻﺕ ﻟﻠﻭﻛﻼء
٢٠

ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺗﺭﺟﻣﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺃﺧﺭﻯ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
٢١

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻅﻔﻳﻥ

٣٩

ﺭﻭﺍﺗﺏ ﻣﻭﻅﻔﻳﻥ ﻭﻣﺧﺻﺻﺎﺕ
ﻣﺯﺍﻳﺎ ﺍﻟﺗﻘﺎﻋﺩ
ﺃﺧﺭﻯ
٢٢

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻳﺟﺎﺭ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ
ﺍﻟﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻧﺛﺭﻳﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺃﺧﺭﻯ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

١٧،٩٣٤
٤٠٤،٦٣٢
٣،٨٨٧
٤٢٦،٤٥٣

٧٠،٣٢٥
٥٤٨،٨١٣
٣،١٢٢
٦٢٢،٢٦٠

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٦،٨٦٤
٦٩،٣٨٦
٧٦،٢٥٠

١٩،٣٦١
٢٣١،٨٩٣
٢٥١،٢٥٤

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
١٦،٦٨٦
١٦،٢٧٢
١٥،٣٠٢
١٢،٨٥٩
٦،٩٦٤
١١،٧٦٩
٧٩،٨٥٢

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٢٢،٠٤٥
٢٥،٣٧٥
٩،٢٩٤
١٥،٧٢٨
٧،٥٢٢
١١،٦٦٠
٩١،٦٢٤

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
١،١١٨
١،١١٨

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٢،٥٤٣
٢،٥٤٣

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

١٨،١٣٧
٥،٨٥٣
٢٣،٩٩٠

٢٠،٣٢٤
٣،٧٨٧
٢٤،١١١

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٥٧،٠٦٨
٢،٩٢٨
٢،٣٨٥
٦٢،٣٨١

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٥٤،٦٥٩
٢،٤٩٥
١،٩٧٢
٥٩،١٢٦

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٨،٩٥٠
٣،٧٦٥
١٢،٧١٢
١٥،٩٩٢
٣١٨
٤١،٧٣٧

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٨،٤٤٩
٢،٢٨٠
١١،٥٩٤
١٧،٩٦٥
٥،٦٨٠
٤٥،٩٦٨

ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ
ﺗﺗﺄﻟﻑ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ ﻣﻥ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﻠﻘﺔ .ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺳﻧﺔ:
٢٠٢٠
٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺧﺻﺹ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٧،٠٠٦
٦،٥٥٧
١٣،٥٦٣
٧٦،٧٠٧
٩٠،٢٧٠

٨،٢٩٤
٦،٩٨٠
١٥،٢٧٤
٧٨،٨٣٣
٩٤،١٠٧

٧،٠٠٦
٧٦،٧٠٧
٤،٣٥١
٨٨،٠٦٤

ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺩﺧﻝ ﺑﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﻁﺑﻕ ٪٢٠ -
ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺅﺟﻠﺔ
ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺳﻧﻭﺍﺕ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
٤٠

٣٨٧،٩٩٣
)(٧٨،٨٣٣
٣٠٩،١٦٠

ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ

ﻳﻛﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﺋﺗﻣﺎﻥ .ﺗﺗﺧﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺷﻛﻝ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻣﻌﺗﻣﺩﺓ .ﺗﻧﻁﻭﻱ
ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﻻ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﻳﻥ ﻭﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ.
ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﻘﺩﻳﻡ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﻭﻓﺎء ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﺗﺟﺎﻩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺧﺭﻯ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻼﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺩﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺣﺳﺏ ﻓﺋﺔ ﻛﻝ ﻣﻧﻬﺎ .ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﺗﻔﺗﺭﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻛﺎﻣﻝ ﻣﻘﺩﻣﺎ ً ،ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﻳﺔ ﺗﻣﺛﻝ ﺃﻗﺻﻰ ﺧﺳﺎﺭﺓ ﻣﺣﺎﺳﺑﻳﺔ ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺗﻘﺭﻳﺭ ﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺟﺯ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء ﺑﺎﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ:
٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٤٠٧،١٢٣
٧٦١،٨٧٧
١،٣٠٦،٧٠٥
٣،٤٧٥،٢٣٣
٥،٩٥٠،٩٣٨

ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺣﻭﺑﺔ
ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻵﺟﻠﺔ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٣٥٣،٦٤٠
٦٨٨،١٧٢
١،٩٤٢،١٤٥
٤،٠٣٩،٩٧٣
٧،٠٢٣،٩٣٠

ﻗﺩ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ ﻛﻠﻲ ﺃﻭ ﺟﺯﺋﻲ .ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻻ ﺗﻣﺛﻝ ﺗﺩﻓﻘﺎﺕ
ﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻣﺗﻭﻗﻌﺔ.
٢٤٫١
ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ،٢٠٢١ﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻱ ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ ﻛﻣﺎ ﻟﻡ ﺗﻛﻥ ﻫﻧﺎﻙ ﺃﻳﺔ ﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﻭﻯ
ﻓﻲ ٣١
ﻛﻣﺎ
ﺃﻭ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ ﻣﺭﻓﻭﻋﺔ ﺿﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺱ .ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺃﻳﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﺑﺷﺄﻥ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﺣﻳﺙ ﻳﻌﺗﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﻣﺛﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻓﺻﺎﺣﺎﺕ ﻗﺩ ﺗﻛﻭﻥ ﻣﺿﺭﺓ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺑﻣﺭﻛﺯﻩ.
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ

٢٥

٤١
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﺧﻼﻝ  ٣ﺃﺷﻬﺭ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻟﻠﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
٢٦

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

٢٦٫١

ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻭﻧﻅﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

١،١٥٦،٢٨١
١،٣٠١،٦٥٧
٢٧٥،٤٧٥
)(٥١٤،٢٢٠
)(٥٥،١٥٢
٢،١٦٤،٠٤١

١،٩٣٦،٢٣٠
٢،٧٤١،٧٠٨
١١٠،١٩٠
)(١٠،٤٠٣
)(٧٠١،٣١٥
٤،٠٧٦،٤١٠






ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﻣﺎ ﻳﻠﻲ :

ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺗﻘﻭﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ .ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺗﺻﻑ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺭﻏﺏ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﻏﺭﺳﻬﺎ
ﻭﺗﺑﻧﻳﻬﺎ ،ﺣﻳﺙ ﺗﻘﺩﻡ ﺃﺳﺎﺱ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﻌﺩﻝ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻊ ﺗﻠﻙ
ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ .ﺗﺷﺗﻣﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺉ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
٤٢

ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺩﻋﻡ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ،ﺣﻳﺙ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﺿﻣﻥ ﺗﻘﺑﻝ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻣﺳﺑﻘﺎ ً.
ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ
ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺳﺅﻭﻻً ﻋﻥ ﺿﻣﺎﻥ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﻧﻅﻡ ﻭﻣﺣﺩﺩ .ﻳﺿﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻧﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻧﺩ ﻗﺑﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ.
ﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ
ﻳﺗﻡ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻘﻁ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺑﺣﻳﺙ ﺗﺗﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺑﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ .ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻫﻧﺎﻙ
ﺷﻔﺎﻓﻳﺔ ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻭﺍﺿﺣﺔ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻗﺑﻭﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.
ﺍﻟﺗﻭﻗﻊ
ﻳﺳﻌﻰ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺑﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻳﻭﺟﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻗﺳﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﺗﺧﺻﺹ ،ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺧﺑﺭﺓ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠﻑ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ.
ﺇﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﻭﺿﻊ ﻭﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ .ﺇﻥ ﻗﺳﻡ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ .ﻳﻌﻣﻝ
ﻗﺳﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﺃﻧﺷﻁﺗﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺎﺣﺗﺭﺍﺯ ﺣﺟﻡ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ .ﻳﻘﻭﻡ
ﻗﺳﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﻔﺭﺽ ﺁﻟﻳﺎﺕ ﺍﺣﺗﺭﺍﺯﻳﺔ ﻟﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ )ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻧﻅﻡ( ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﺃﺻﻭﻝ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻳﺔ ﻭﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﻣﺗﻔﻕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﻗﺳﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺃﻳﺿﺎ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﻋﺭﺽ ﻛﺎﻓﺔ ﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﺍﻟﻛﺎﺋﻥ
ﻓﻲ ﻣﻭﻣﺑﺎﻱ.
ﻳﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻛﻛﻝ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻛﺎﻣﻧﺔ ﻭﺍﻟﺿﻭﺍﺑﻁ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣﻥ
ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﻣﺑﺎﺩﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻧﻅﻳﻣﻳﺔ .ﻟﻼﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﺟﺭﺩ ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻡ،
ﻭﺃﺣﺩ ﺃﺟﺯﺍء ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻭ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺣﻳﺙ ﺗﺳﺗﺧﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻟﺗﻐﻁﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻏﻳﺭﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺿﺣﺕ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻟﻛﻔﺎﻳﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺩﻳﻪ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ
ﺍﻟﺩﻋﺎﻣﺔ .١
ﺍﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻣﻭﺍﺟﻬﺔ ﺃﻱ ﻅﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺗﺻﻭﺭﺍﺕ ﻁﺎﺭﺋﺔ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺩﻳﻪ ﻗﺩﺭﺓ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺣﻳﺙ ﻳﺑﻠﻎ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺛﻘﺔ
ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ
ﻟﺩﻳﻪ .٪ ٩٩٫٩
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
 ٢٠٢١ﻭﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺑﻳﺔ ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺗﺯﻭﻳﺩ ﻓﺭﻳﻕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻧﻅﻡ
ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﻗﺎﻡ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺑﻭﺿﻊﻓﻲ ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻧﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺗﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ

ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ٤٣
ﻣﺎﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺟﺯ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻓﺎء
ﺑﺗﻌﻬﺩﺍﺗﻪ /ﺍﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻣﻣﺎ ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻋﻠﻳﻪ ﺗﻛﺑﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺗﻧﺷﺄ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻭﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﻭﺑﻌﺽ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ .ﺗﺗﻡ
ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ُﺗﺣﺩﺩ ﺑﻭﺿﻭﺡ ﺻﻼﺣﻳﺎﺕ ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ .ﺗﻧﻁﻭﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺗﺭﻛﻳﺯﺍﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺣﺳﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻲ.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻧﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ
ﺗﻁﺑﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻳﺋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ .ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺑﻭﺿﻊ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻟﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺑﻐﺭﺽ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﺟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺑﻛﺭ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ .ﺗﺗﺿﻣﻥ
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻼﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ/ﺍﻟﻣﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ
ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺣﺩﺩ ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﻌﺩﻝ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ .ﺗﺧﺿﻊ ﻣﻌﺩﻻﺕ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﻠﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺳﻧﻭﻳﺔ .ﺇﻥ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺻﺭﻑ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻟﻠﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ
ﻛﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺈﺟﺭﺍء ﺗﺻﺣﻳﺣﻲ .ﺇﻥ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﺳﺅﻭﻝ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﻭﺟﻭﺩﺓ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﺭﻉ.
ﻛﺟﺯء ﻣﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ،ﻳﺗﻡ ﺇﺟﺭﺍء ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻌﺩﺓ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺗﺷﻣﻝ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﻭﺣﺩﻭﺩ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻋﺑﺭ ﻋﺩﺓ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﻭﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻲ
ﻭﺳﻠﻭﻙ ﺍﻟﺣﺳﺎﺏ ﻭﺍﻻﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ،ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ،ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﺎﻟﺗﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ،
ﺃﺩﺍء ﺍﻻﺳﺗﺭﺩﺍﺩ ،ﺃﺩﺍء ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﻣﻥ ﺑﻳﻥ ﺃﻣﻭﺭ ﺃﺧﺭﻯ .ﻫﺫﺍ ﻭﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﻘﻠﻳﻝ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻋﻧﺩ ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺷﺑﻛﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﻠﻣﻭﺳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﻘﻳﻕ
ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ  /ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﺛﺎﻟﺙ .ﺗﺷﻣﻝ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺧﻁﺎﺏ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﻱ.
ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻧﺔ ﻭﻟﻠﺗﻭﺛﻳﻕ  -ﺍﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺩﺍﺧﻝ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺷﺗﻘﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﻠﺯﻣﺔ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳﺫ ﻗﺎﻧﻭﻧﺎ ً ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻛﻣﺎ ﻳﺿﻣﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﻗﺩ ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺳﻠﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻭﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻵﺭﺍء ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺗﺣﻘﻕ ﻭﺍﻟﺗﺄﻛﺩ ﻣﻥ ﻗﺎﺑﻠﻳﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻧﻔﻳﺫ.
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻣﻊ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ ﻳﺗﻡ ﺗﻛﻳﻳﻔﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻳﺋﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺑﻧﻙ ﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻳﺗﻡ
ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﻣﻝ .ﺃﻧﺷﺄ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺗﻌﺭﻳﻑ ﻣﺑﻛﺭ ﻟﻠﺗﻐﻳﻳﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺭﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺗﻅﻣﺔ .ﻳﺷﻣﻝ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ  /ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ .ﻳﺗﻡ ﻭﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺟﺔ
ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﻧﻅﺎﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﺗﻌﻳﻳﻥ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﻛﻝ ﻁﺭﻑ .ﺗﺗﻡ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺳﻧﻭﻳﺎ ً .ﺗﺳﻣﺢ
ﺑﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺗﺧﺎﺫ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﺻﺣﻳﺣﻳﺔ.
ﻟﻠﻔﺭﻉ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺟﻭﺩﺓ
ﻋﻣﻠﻳﺔ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣ
٢٦
ﺗﻌﻣﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻊ ﺭﺋﻳﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻟﺗﺣﻣﻝ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺳﻌﻳﺭ ﻭﺗﻧﻭﻳﻊ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﻭﺍﻟﺟﻭﺩﺓ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻭﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ.
ﻣﺧﺎﻁﺭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
 ٢٦،٣ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺿﻣﻥ

ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻛﻭﻓﻳﺩ١٩-

ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻧﺎﺻﺭ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻫﻭ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺕ ﻫﻧﺎﻙ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻗﺩ
ﺣﺩﺛﺕ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎ ﻥ ﻳﺗﻡ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻟﻣﺩﺓ  ١٢ﺷﻬﺭﺍً .ﺗﻡ ﺍﻟﻧﻅﺭ
ﻓﻲ ﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺗﻲ ﺍﺗﺧﺫﺗﻬﺎ ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ،ﻟﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻛﻣﻳﺔ ﻭﻧﻭﻋﻳﺔ ﻭﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﻛﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ،
ﺑﺳﺑﺏ ﺩﻳﻧﺎﻣﻳﻛﻳﺎﺕ ﻛﻭﻓﻳﺩ ١٩-ﺳﺭﻳﻌﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﻭﺍﺻﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻛﻭﻓﻳﺩ١٩-ﻋﻥ ﻛﺛﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻔﻅﺗﻪ
ﺍﻟﺑﻧﻛﻳﺔ .ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻓﻲ ﺿﻭء ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻟﻛﻭﻓﻳﺩ ،١٩ﻣﺩﺩ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻝ ﺣﺗﻰ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ .٢٠٢١
ﻭﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ،ﺍﺗﺧﺫ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﺳﺗﺑﺎﻗﻳﺔ ﺍﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻔﺷﻲ ﻛﻭﻓﻳﺩ .١٩-ﻭﻳﺷﻣﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
ﺑﺷﻛﻝ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ؛ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠٢١ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻭﺍﻋﺗﻣﺎﺩﺍً
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﺃﺟﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻪ ﺍﻟﻣﻌﺭﺿﻳﻥ ﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ ،ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ،ﺗﻡ ﺍﺗﺧﺎﺫ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ
ﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﻳﻥ .ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ﺗﺣﺕ ﻓﺋﺗﻳﻥ ﺭﺋﻳﺳﻳﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺏ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ:
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  :١ﻫﻡ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻭﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻻ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻭﺍﺟﻬﻭﺍ ﺗﻐﻳﺭﺍً ﺟﻭﻫﺭﻳﺎ ً ﻓﻲ ﺟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻡ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻗﺿﻳﺔ
ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﻛﻭﻓﻳﺩ.١٩-
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ١ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ،٢ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﺄﺟﻳﻝ .ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻅﻝ ﻫﺅﻻء ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺭﺣﻠﺗﻬﻡ ﺍﻷﺻﻠﻳﺔ ﻁﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻭﺑﺎء ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑـ ﻛﻭﻓﻳﺩ ١٩-ﺃﻭ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﻻ ﻳﻌﺗﺑﺭ ﻫﺅﻻء
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺗﺩﻫﻭﺭﺍً ﻛﺑﻳﺭﺍً ﻓﻲ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﺗﺣﻔﻳﺯ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﻲ.
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻓﺭﻭﻉ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ
ﺃﻥ ﻳﺗﺄﺛﺭﻭﺍ ﺑﺷﻛﻝ ﺟﻭﻫﺭﻱ ﺑـﻛﻭﻓﻳﺩ.١٩-
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻊ
ﻳﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﺫ
ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ :٢-
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ١ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ،٢ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺧﺿﻌﻭﺍ ﻟﻠﺗﺄﺟﻳﻝ.
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﻫﺫﺍ ﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﺗﺩﻫﻭﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺃﻛﺛﺭ ﺃﻫﻣﻳﺔ ﻭﻁﻭﻳﻼً ،ﻭﻳﺗﺟﺎﻭﺯ ﻗﺿﺎﻳﺎ ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
ﻳﺷﻣﻝ
٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻣﻣﺗﺩﺓ٣١.
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ،ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﺗﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻛﺑﻳﺭﺍً ﻟﺩﺭﺟﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ
ﻟﻬﺅﻻء
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔﺍﺳﺗﺭﺩﺍﺩ
ﻓﺗﺭﺓ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺷﻬﺭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷﻬﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺗﺗﻡ ﻓﻳﻪ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻼﺕ.
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻳﺔ ،ﺳﻳﺗﻡ ﺑﺩء ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ  ٣ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻟﺗﺻﻔﻳﺔ  /ﺍﻹﻓﻼﺱ ﺍﻟﻧﺎﺟﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺣﺩﺍﺙ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻭ
 ٢٦،٣ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻻﺿﻁﺭﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻬﺩﺩ ﺍﻻﺳﺗﺩﺍﻣﺔ ﻁﻭﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻝ ﻟﻧﻣﺎﺫﺝ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺽ .ﻳﻌﺗﻣﺩ ﺗﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺯﻳﺞ ﻣﻥ
ﺁﺭﺍء )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻛﻭﻓﻳﺩ١٩-
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
ﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻉ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ.
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺃﺳﺎﺱ
ﺍﻟﺣﻛﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥﻭﻣﻧﻬﺞ
ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻛﻣﻲ

٤٥

ﺃﺟﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻷﻓﺿﻝ  ١٠٠ﻣﻘﺗﺭﺽ )ﺣﺳﺏ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ( ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻛﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺩﺓ ،ﻣﻣﺎ ﻗﺩ ﻳﻛﻭﻥ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺻﺻﺎﺕ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ
ﺃﻋﻣﺎﻟﻬﻡ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ،٢ﻭﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  .١ﻳﺟﺏ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺇﻧﻛﺷﺎﻓﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺃﻗﻝ )ﺑﺧﻼﻑ ﺃﻓﺿﻝ
 ٥٠ﺷﺭﻛﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻌﻣﻼء( ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﻡ ﻭﻣﺩﺓ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ.
• ﻣﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ
ﺃﺟﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻠﻣﻠﻑ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺻﻧﻑ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺋﺗﻳﻥ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺗﻳﻥ) :ﺃ( ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ )ﺏ( ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ .ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ ،ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ١ﻭﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻯ ﺍﻟﻁﻭﻳﻝ ﻳﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .٢
• ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷﺩﻳﺩﺓ ﺍﻟﺗﺄﺛﺭ
ﺃﺟﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﺓ ﺑﺷﺩﺓ ﺑﻛﻭﻓﻳﺩ –  ١٩ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﺳﺗﺩﺍﻣﺗﻬﺎ ﻭﺗﺩﻓﻘﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻣﻭﺿﻊ ﺷﻙ .ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ٢ﻭﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺻﻧﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻘﻳﺔ ﺿﻣﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ .١
ﺑﻌﺩ ﺍﻟﻧﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺿﻳﻥ ،ﺗﻣﺕ ﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺗﺟﻣﻳﻊ ﻭﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋﺩﻱ ﺃﻭ ﺗﻧﺎﺯﻟﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ
 ١ﻭﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ  ٢ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﻭﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ.
• ﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ
ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﺣﺳﺎﺏ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﺳﺗﺷﺭﺍﻓﻳﺔ .ﺍﺳﺗﺧﺩﻡ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻋﻠﻰ ﻧﻘﻁﺔ ﻟﻣﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ ،ﻣﺛﻝ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﺅﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻭﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻛﻝ ﻣﺣﻔﻅﺔ.
ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﺍﻟﻣﺣﻠﻲ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻭﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺗﺿﺧﻡ ﻛﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻛﻠﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ،ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ
ο
ﺑﺎﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺿﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﻌﻣﻠﻳﺎﺕ .ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺑﺷﻛﻝ ﺩﻭﺭﻱ ﺑﻣﺭﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﺣﺩﻳﺙ ﺍﻟﺑﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ،ﻭﻳﻁﺑﻕ
ﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺕ ﺍﺳﺗﺷﺭﺍﻓﻳﺔ ،ﻟﺗﻌﻛﺱ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺅﻛﺩﺓ .ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﺣﺩﻳﺙ ﺗﻭﻗﻌﺎﺗﻪ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻛﻠﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﺫﻟﻙ
ﻭﺃﺧﺫ ﺍﻟﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋﻥ ﺣﺳﺎﺏ ﺍﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻭﻁ ّﺑﻕ ﺗﺭﺍﻛﺑﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺟﻭﻫﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ ﺣﻳﺛﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺿﺭﻭﺭﻳﺎ ً.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺣﺳﺎﺏ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﺣﻳﺯﺓ ﻭﺍﻟﻣﺭﺟﺣﺔ ﺑﺎﻻﺣﺗﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻳﺳﺗﺧﺩﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺣﺗﻣﺎﻻﺕ ﻣﺭﺟﺣﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٪٦٥
ﻭ  ٪١٠ﻭ  ٪٢٥ﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺍﻟﻛﻠﻲ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻔﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺣﻛﻡ ﺍﻟﺧﺑﺭﺍء ﻣﻥ ﺃﺟﻝ
 λﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻣﻧﺧﻔﺽ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺗﺻﺎﻋﺩﻱ.
ﺗﻣﺛﻳﻝ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﻏﻠﺑﻳﺔ
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ﻳﻔﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﻋﺩﺓ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻻﻣﺗﺛﺎﻝ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺑﻛﻠﻣﺎﺕ ﻭﺭﻭﺡ ،ﺍﻷﻣﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﻁﻁ.

ﺕ

ﺏ .ﺇﻏﺎﺛﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ  -ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ:

ﺻ

• ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺅﺟﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻼء:
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻗﻁﺎﻉ
ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ
ﺍﻟﻌﻣﻼء٢٠٢١
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﻓﻲ ٣١
ﺍﻟﺭﻗﻡﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ
١
ﺫﻭﻱ)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
٢٦
ﺍﻟﻣﻼءﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
٢
ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
٣
)ﺗﺎﺑﻊ(
 ٢٦،٣ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
٤
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻛﻭﻓﻳﺩ) ١٩-ﺗﺎﺑﻊ(
ﺁﺧﺭﻭﻥ ﻣﺛﻝ ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ
٥
ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ
ﺍﻟﺩﻋﻡﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻝ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ  -ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﻓﻊ) :ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻧﻅﺎﻡ
ﻧﻭﻉ ﺍﻟﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ

٤٩

ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻭﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻔﻳﺩﻭﻥ ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺅﺟﻝ
-

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻣﻼء
-

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺭﺗﺑﻁﺔ ﺑﻬﺎ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻥ ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻝ ﺍﻟﻣﺣﺎﺟﺭ
ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻊ
ﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺗﻛﻳﻳﻑ
ﺇﻣﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻧﻔﺎﻳﺎﺕ ﻭﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
ﺍﻟﺑﻧﺎء ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﺟﻣﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺯﺋﺔ؛ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻟﺳﻳﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺟﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﺗﺧﺯﻳﻥ
ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺿﻳﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺻﺎﻻﺕ
ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﻳﺔ
ﺍﻷﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻘﻧﻳﺔ
ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ -
ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ
ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺻﺣﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻣﻝ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻧﻭﻥ ﻭﺍﻟﺗﺭﻓﻳﻪ ﻭﺍﻻﺳﺗﺟﻣﺎﻡ
ﺍﻷﺧﺭﻯ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ٣١
ﺃﻧﺷﻁﺔﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
ﻗﺭﻭﺽ ﻓﺭﺩﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬﻼﻙ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻣﺧﺎﻁﺭ
٢٦،٣
ﻟﻸﻋﻣﺎﻝ
ﻗﺭﻭﺽ ﻓﺭﺩﻳﺔ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻛﻭﻓﻳﺩ- ١٩-
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺧﺳﺎﺋﺭ

-

١
٢٨

١٢٣
٦٧،١١٥

-

٢٥٧
١٥
٢٩
٣
٢٠
٢٩
٩
١١
١٥
١٨
٢،٣٢٠
٨٤
٣،٠٧٢

٤١٢،٣٦٨
٩،٨٨٨
٢١،٩٨٣
١،٢٥٦
٤،٧٧٨
١،٩٦٢
٥،٦٠٥
٧٦٩
٣،٣٣٣
١٣،٧٣٤
٦٧،١٤٤
٤٥،٥٤٨
٨٤٧،٦٩٤

ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ(
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺩﻳﻭﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻙ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻷﺧﺭﻯ )ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺑﻘﺔ(

٥
٦
٢٨
٧
٥٠
٨
٢٧
١٠
٢٤
٢٤
٢٤
٢٤

ﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻵﺟﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ
ﺍﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ ﻗﺭﻭﺽ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺣﻭﺑﺔ
ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

١،٠١٦،١٢٨
١،٦٣١،٤٣١
٢٩٧،٩٩٢
١١،٦٦٨،٥٨٤
١،٠٨٠،٣٢١
٢٢،٤٨٧
١٠٧،٣٦٣
١٥،٨٢٤،٣٠٦
٤٠٧،١٢٣
٧٦١،٨٧٧
١،٣٠٦،٧٠٥
٣،٤٧٥،٢٣٣
٥،٩٥٠،٩٣٨
٢١،٧٧٥،٢٤٤

٣،٣٣١،٥٢٣
٣،١٤٤،٢٢٢
٢٦١،٥٤٥
١٢،٤٠٠،٥١٧
١٤٦،٥١٦
١،٨٩٤،١٣١
٧٩،٢١٢
٢١،٢٥٧،٦٦٦
٣٥٣،٦٤٠
٦٨٨،١٧٢
٤،٠٣٩،٩٧٣
١،٩٤٢،١٤٥
٧،٠٢٣،٩٣٠
٢٨،٢٨١،٥٩٦

ﺕ
ﺻ
ﺕ

ﺕ

ﺻ ﻑ

ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺻ

ﺿ

ﺕ

ﺻ

ﺿ

ﺻ

ﺕ

ﺿ

ﻑ
ﺻ

ﺻ

ﺿ

ﺻ
ﺻ

ﺕ

ﻑ
ﺕ
ﺕ ﺿ

ﺱ

ﺿ
ﺕ

ﺕ
ﺕ

ﺻ
ﺕ
ﺻ

ﺻ

ﺻ ﻑ

ﺻ

ﺿ

ﺕ

ﺻ

ﺕ
ﺿ

ﺕ

ﺻ

ﻑ

ﺿ

ﺻ

ﺕ

ﺻ ﻑ

ﺏ ﺿ
ﻑ

ﺕ
ﺿ

ﻑ

ﺕ

ﺏ

ﺕ

ﺻ

ﺻ

ﺻ ﺹ

ﺏ

ﺕ

ﺻ ﻑ

ﺙ

ﺻ
ﺿ

ﺏ

ﺻ

ﺻ

ﻑ
ﻑ

ﺽ

ﺻ

ﻑ

ﺻ

ﺽ
ﺿ

ﺿ
ﺏ
ﺹ

ﺽ

ﺻ

ﺻ

ﺻ

ﺻ

ﺏ

ﺽ

ﺽ

ﺿ

ﻑ

ﺻ

ﺏ
ﻑ

ﺽ

ﺻ

ﺻ

ﺕ

ﺕ

ﺏ

ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺻ

ﺿ

ﻑ

ﺱ

ﻑ

ﺻ

ﺙ
ﺕ

ﺕ

ﺏ
ﺻ

ﺿ
ﺿ

ﺻ

ﻑ

ﺿ

ﺕ

ﺕ

ﻑ

ﺿ

ﺕ

ﺕ

ﺕ
ﺿ

ﺕ

ﺕ

ﺿ

ﺿ
ﺕ
ﺿ

ﺕ

ﺙ
ﺕ

ﺻ

ﺏ

ﺿﺕ

ﺕ
ﺻ

ﻑ

ﺏ
ﺕ

ﺻ

ﺕ

ﻑ

ﺏ

ﺕ

ﺕ

ﺻ ﺕ

ﺏ

ﺻ

ﺿ

ﺱ

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢٠
ﻓﻲ ٣١
ﻛﻣﺎ
ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺣﻭﻝ ﻣﺻﺭﻑ
ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
٣،٤٨٦،٢٣٠
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
٢٠٢١
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
٣،١٤٤،٢٢٢
ﻟﻠﺳﻧﺔﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
ﻣﺳﺗﺣﻕ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء

٢٦١،٥٤٥
١٠،٤٥٤،٠٦٩
١٤٦،٥١٦
٧٩،٢١٢
٣،١١١،٩٧٠
٢٠،٦٨٣،٧٦٤

ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ

٢٦،٣ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻭﻝ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(

ιλ

١١٠،٦٦٨
٥،٤٧٤
١١٦،١٤٢

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ
-

١،٣٨٧،٨٨٢
٥٣

٧٥،٥٩٥
١،٤٦٣،٤٧٧

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ
٣،٥٩٢،٧٣٧
١٢،٦٥٣
٣،٦٠٥،٣٩٠

٨٥،٨٤٣
٢،٢٨٩
٨٨،١٣٢

٢،٨٣٧،٦٦٠
٧،٧٨٣
٢،٨٤٥،٤٤٣

٣،٤٨٦،٢٣٠
٣،١٤٤،٢٢٢
٢٦١،٥٤٥
١٥،٤٣٤،٦٨٨
١٤٦،٥١٦
٧٩،٢١٢
٣،٢٠٠،٢١٨
٢٥،٧٥٢،٦٣١
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ﺿ
ﺕ

ﺿ
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ﺕ

ﺕ

ﻑ

ﺕ

ﺙ
ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺻ

ﺕ

ﺙ

ﺕ

ﺽ

ﺕ

ﺿ

ﺕ

ﺻ ﻑ

ﺿ

ﺿ

ﺿ

ﺿ
ﺿ
ﻑ

٥٤

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺭﻛﺯ

ﺿ

ﺻ

٣،٠٣٤،١٧١
١٥،٥٤٦
٣،٠٤٩،٧١٧

ﺍﻟﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺃﻧﻭﺍﻉ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺳﻛﻧﻳﺔ ﻭﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﻣﺎﻟﻳﺔ ﺭﺍﺋﺟﺔ ﻭﺳﻠﻊ
ﻭﺁﻻﺕ ﻭﺍﻟﻣﺎﻛﻳﻧﺎﺕ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻭﺧﻁﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﻳﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻣﺎﺕ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ
ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ .ﺇﻥ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﺭﺿﺕ
ﻣﺗﻛﺭﺭﺓ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻓﺋﺎﺕ
٥٢
ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻳﺗﻡ ﺍﻹﻋﺗﺭﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻻﻓﺗﺭﺍﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﺑﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ.

ﺱ

ﻑ

ﻑ

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ

ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ

ﻑ

ﺻ

ﺕ
ﺱ

ﻑ

ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ

١،٠٣٧،٠٢٥
٥٦،٢٨١
١،٠٩٣،٣٠٦

ﺿ

ﺕ

ﺻ

ﺕ

ﺕ
KR

ﺻ

ﺻ ﻑ

ﺿ

ORM
ﺕ

ﺕ

ﺙ

ﺕ

ﺏ
ﺕ

ﺕ

ﺏ

ﺕ
ﺕ

ﺻ

ﺕ

ﺻ

ﺕ

ﺕ
ﺱ

ﺕ
ﺏ

ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﻑ

ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ

١١٢،٥٢٨
٤،٣٦٠
١١٦،٨٨٨

ﺿ

ﺕ

ﺻ
ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺿﺕ

ﺕ

ﺿ

ﺕ

ﺕ

ﺙ

ﺕ
ﺿ
ﺕ ﺻ
ﺙ

ﺏ

ﺕ

ﺏ

ﺱ

٣،٥٥١،٨٧١
٢٨،٩٢٩
٣،٥٨٠،٨٠٠

ﺿﺕ
ﺿ

ﺕ
ﺻ

ﺿ

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

٣،٠٤٠،٣٨١
٢٨،٩٩٦
٣،٠٦٩،٣٧٧

ﺿ

ﺻ ﻑ

ﺿﻣﺎﻥ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻣﻼء ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻧﺎﺳﺏ ﻣﻊ ﻗﺩﺭﺗﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﺩﻳﺳﻣﺑﺭﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻔﺭﻉ
ﺗﻬﺩﻑ
٢٠٢١
ﺳﻳﺎﺳﺔ ٣١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
)ﺗﺎﺑﻊ(ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ .ﻭﻋﻠﻳﻪ ،ﻭﺑﻧﺎءً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻭﻧﻭﻉ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ،ﻗﺩ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ
ﺍﻟﺯﺍﺋﺩ
٢٦ﻻً ﻣﻥ ﺍﻻﻋﺗﻣﺎﺩ
ﺑﺩ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
)ﺗﺎﺑﻊ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ،ﻳُﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ،ﻭﻳﻣﻛﻥ ﺃﻥ ﻳﻛﻭﻥ ،ﻋﺎﻣﻝ ﻫﺎﻡ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ.
ﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ.
ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
٣,٢٦

١،١٥٦،٢٨١
٤٠٤
١،٦٣١،٨٣٥
٢٩٧،٩٩٢
٣،٢٧٨،٤٢١ ١٤،٩٤٧،٠٠٥
٧
١،٠٨٠،٣٢٨
١٠٤،٤٧٨
٣٨،٨٢٠
١،١٨٤،٩٤١
٣،٣١٧،٦٥٢ ٢٠،٤٠٢،٨٦٠

ﺕ

ﺱ

ﺿ

ﺍﺳﺗﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻣﻧﺗﻅﻣﺔ .ﻳﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺻﻼﺕ ﻟﺗﺧﻔﻳﺽ ﺃﻭ ﺳﺩﺍﺩ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺎﺕ
ﺗﻧﺹ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﻻ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺈﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺭﺩﺓ ﻟﻼﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ.
ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ

ﺏ

ﺕ

ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺗﻌﺯﻳﺯﺍﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ
ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻣﺻﺭﻑ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ
١،١٥٦،٢٨١
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ
٤٠٤
١،٦٣١،٨٣٥
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
٢٩٧،٩٩٢
ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
١٢٥،٥١٢ ١٠،٣٥٨،١٠٩
ﻗﺭﻭﺽ ﻭﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﻣﺧﺎﻁﺭ
٣,٢٦
٧
١،٠٨٠،٣٢٨
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ
١٠٤،٤٧٨
ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ
ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
٥،٤٦٣
١،٠٩٩،٧٣١
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻭﻝ
١٣١،٣٨٦ ١٥،٧٢٨،٧٥٤
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻹﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﻑ

ﺱ
ﺻ

ﺽ

ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻗﻳﻣﺔ ﻭﻧﻭﻉ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ .ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﻘﺎﺑﻝ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻓﻲ ﺷﻛﻝ ﻫﻭﺍﻣﺵ ﻧﻘﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺩﺍﺋﻊ ﺃﻭ ﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻭﻝ ﻭﺿﻣﺎﻧﺎﺕ .ﻳﻘﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻷﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ
ﺑﺎﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺭﻛﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ .ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ،ﻭﻳﻘﻭﻡ ﺑﻁﻠﺏ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ،ﻛﻣﺎ ﻳﻘﻭﻡ ﺑﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺳﻭﻗﻳﺔ ﻟﻠﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻣﺭﺍﺟﻌﺗﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭﻳﺔ ﻟﻠﺗﺳﻬﻳﻼﺕ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﻣﺩﻯ ﺩﻗﺔ ﻣﺧﺻﺹ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ

ﻑ

ﻑ

ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
٥١
ﺇﻥ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﻔﺭﻉ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﻗﺩ ﺗﻡ ﺑﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ
.٣٫٥

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ
ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ

ﻑ

ﻑ

ﺽ

ﺱ

ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻟﻠﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺧﺳﺎﺋﺭ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭﺑﺎﻷﺧﺫ
ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻷﻁﻭﻝ
ﻳﺗﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦ﺗﻘﺩﻳﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ .ﺗﻣﺗﺩ ﺃﻗﺻﻰ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺛﺑﺕ ﻓﻳﻪ ﺣﻕ
 ٢٦،٣ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻁﺎﻟﺑﺔ ﺑﺳﺩﺍﺩ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺩﻓﻭﻋﺔ ﻣﻘﺩﻣﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎء ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻥ.

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ

ﻑ

ﺻ ﻑ

ﻟﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺣﻭﻝ ﺃﻗﺻﻰ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻛﻝ ﻓﺋﺔ ﻣﻥ ﻓﺋﺎﺕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺍﻹﻓﺻﺎﺡ ﻋﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ .ﻳﺗﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻳﺏ ﺍﻷﺧﺭﻯ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ:
ﻗﻳﺎﺱ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ

ﻑ

ﻑ

ﺕ

ﺕ

ﺙ

ﺕ

ﺿ

ﺻ

ﺏﺿ

ﺕ

ﺣﻳﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻟﻛﻥ ﻟﻳﺱ
ﺃﻗﺻﻰ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻳﻧﺷﺄ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼً ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.

ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﺎﻷﺧﺫ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﻌﺛﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺃﻗﺻﻰ ﻓﺗﺭﺓ ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ
ﻣﻌﺭﺽ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﺍﻟﺳﺣﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻛﺷﻭﻑ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﻗﺭﺽ
ﻭﻋﻧﺻﺭ ﺇﻟﺗﺯﺍﻡ ﻏﻳﺭ ﻣﺳﺣﻭﺏ ،ﻓﺈﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺳﺩﺍﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺣﻭﺏ ﻻ ﺗﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺩﻯ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﻧﺫﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ .ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺑﻘﻳﺎﺱ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺩﻯ ﺍﻟﻔﺗﺭﺓ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﻌﺭﺽ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻣﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻣﻛﻥ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔﺧﻼﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ .ﻻ ﻳﻭﺟﺩ ﻟﺗﻠﻙ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﺟﻝ ﺃﻭ ﺧﻁﺔ ﺳﺩﺍﺩ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻓﺗﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎء
ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺗﻌﺎﻗﺩﻳﺔ ﻗﺻﻳﺭﺓ .ﻭﻟﻛﻥ ﻻ ﻳﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺳﻳﺎﻕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻳﻭﻣﻳﺔ ﺍﻻﻋﺗﻳﺎﺩﻳﺔ ﺑﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﺣﻕ ﺍﻟﺗﻌﺎﻗﺩﻱ ﻹﻟﻐﺎء ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺟﻣﺎﻋﻲ ﻭ ﻳﺗﻡ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ ﻓﻘﻁ ﻋﻧﺩﻣﺎ ﻳﺭﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﺍً ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺗﻠﻙ
ﻭﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺑﺳﺑﺏﺣﻭﻝ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
 ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻝ.
ﻟﻠﺳﻧﺔﻣﺳﺗﻭﻯ
ﻋﻠﻰ

ﺱ

ﺻ

ﻑ

ﺽ

ﺕ

ﻑ

ﺽ

ﺱ

ﺕ

ﺱ

ﻑ

ﺻ ﻑ

ﺏ

ﺕ

ﺕ

ﺱ

ﺱ

ﺻ

ﺕ

ﺻ

ﺻ

ﺿﺕ

ﺏ

ﺏ

ﻑ

ﺕ

ﺽ

ﺻ ﻑ

ﺕ

ﺕ

ﺕ
ﺻ
ﺻ

ﺱ

ﺿ

ﺻ

ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﻳﻥ ﺃﺩﻧﺎ ﺃﻗﺻﻰ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﻌﻧﺎﺻﺭ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﺭﺗﺑﺎﻁﺎﺕ
ﻭﺍﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ .ﻳﺗﻡ ﺑﻳﺎﻥ ﺃﻗﺻﻰ ﺗﻌﺭﺽ ﻗﺑﻝ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺍﻟﺗﻌﺯﻳﺯﺍﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ .
ﺇﻳﺿﺎﺡ

ﺱ

ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ
٢٨٥،١٨٥
٦٤،٩٧٣
٤٤٩،٨١٨
٤٧،٧١٨
٨٤٧،٦٩٤

ﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺿﻭﻥ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﻭﻥ ﺑﻛﻭﻓﻳﺩ،١٩-
ﻟﻛﻧﻬﻡ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻭﺍ ﻣﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ
ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺅﺟﻝ
ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻣﻼء
١،٠٥٥
٢٦
١٩٠،١٩٥
٢٠٥
٨٣٨
٢

ﻑ

ﺙ

ﺕ

ﺕ

ﺏ
ﺿ

ﺿ

ﺕ

ﺝ .ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ  -ﺍﻹﺟﺭﺍء ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻩ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﺍﻟﺷﺅﻭﻥ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻌﻣﻼء
٨٢
٦٩
٥٨٦
٢،٣٣٥
٣،٠٧٢

ﺏ

ﺿ
ﺿ

ﺕ

ﺣﺻﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎء ﻣﻥ ﺗﺧﻔﻳﺽ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ  CRRﻣﻥ  ٪١٤ﺇﻟﻰ  ٪٧ﺣﻳﺙ ﺗﻡ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﺃﻣﻭﺍﻝ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺑﺣﻭﺍﻟﻲ  ٣٩٠ﻣﻠﻳﻭﻥ
ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ .ﺗﻡ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻧﻔﺱ ﺍﻟﺷﻲء ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻝ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻟﻣﻣﻧﻭﺡ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﻳﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺍﻟﺟﺩﺩ.

ﺕ ﺻ

ﺏ
ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺕ

ﺿ

ﺕ

ﺕ

ﺻ ﺕ

ﺿ

ﻑ

ﺻ

ﻑ

ﻑ

ﻑ

ﺻ ﻑ

ﺽ
ﺻ

ﻑ

ﺕ
ﺻ ﺕ

ﺱ

ﺻ

ﺿ

ﺕ

ﺿ
ﺽ

ﺕﺻ ﻑ
ﺕ

ﺽ

ﺿ

ﺙ

ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺗﺭﻛﺯ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﻭﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺻﻭﻯ ﻟﻠﺗﺭﻛﺯ ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ ﻟﻸﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺻﻠﺔ ﻭﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻭﻓﺋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ.
ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻗﺻﻰ ﺗﻌﺭﺽ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ،ﻗﺑﻝ ﺍﻷﺧﺫ ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﺃﻱ ﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﻣﺣﺗﻔﻅ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺗﻌﺯﻳﺯﺍﺕ ﺍﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ
ﺃﺧﺭﻯ ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺣﻠﻳﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺏ ﺍﻷﻗﺎﻟﻳﻡ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺣﺳﺏ
ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ

ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
٢٠٢١
٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
١٤،٩٤٧،٠٠٤
ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
١٠،٨٠٨،٥٠٦

ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ

١٥،٤٣٤،٦٨٨

١،٩١١،٨٥٣

٣،٤٠٥،٧٦٧

١،٠٨٠،٣٢١

١٤٦،٥١٦

١٢،٢١٩،٨٧٦

١٣٥،٠٠٠

٥٣٩،٠٠٠

١،٠٨٠،٣٢١

١٤٦،٥١٦

٢٢٨،٤٣٣

١،٢٤٠،١١٧

١،١٦٠،٢٨٨

-

-

١،١٩٤،٨٠٧
-

١٨٣،٦٥٠
-

١،٤٥٦،٧٦٩
-

-

-

ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
ﺩﻭﻝ
٤٩٣،٥٨٩
ﺍﻷﻭﺳﻁ ﺍﻷﺧﺭﻯ
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﻟﻠﺳﻧﺔ

ﺍﻟﻬﻧﺩ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
٢٦
ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻷﻣﺭﻳﻛﻳﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ
٢٦،٣
ﺃﺧﺭﻯ

١،٣٤٣،٢٧٥

ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺇﺩﺍﺭﺓ
٢٤٢،٨٧٦

ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢،٠١٥،٣١٨

ﺍﻟﺗﺭﻛﻳﺯ ﺣﺳﺏ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ

ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ
ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻥ ﻭﺍﺳﺗﻐﻼﻝ
ﺍﻟﻣﺣﺎﺟﺭ
ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻊ
ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻣﻳﺎﻩ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻧﻘﻝ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﺻﻼﺕ
ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺃﺧﺭﻯ

ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ
٢٠٢١
٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٤٨،٧٧٨

٣٣٠،٥٧٠

٧،٤٥٩

-

١،٥٤٢،٧٩٤
١٥،٤٣٤،٦٨٨

٢٢،٥١٦
١،٩١١،٨٥٣

٢٤٢،٢٥١
٣،٤٠٥،٧٦٧

١،٠٨٠،٣٢١

ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
٢٠٢١
٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

-

-

-

-

-

-

١،٠٣٢،٤٩٢

٥٦٨،٢٤٥

٣،٤٦٥،٣٣٣

٣،٥٩٤،٠٥١

-

-

-

-

-

-

-

-

٦٧٧،٢٦٣

٧٦٦،٦٩٦

١،٩١١،٨٥٣٣

٣،٤٠٥،٧٦٧

٨٠٨،٩٧٨
٤،٩٢٥،٣٩٠
١٤،٩٤٧،٠٠٤

٨٧،٠١١
٦،٥٤٥،٠٠٥
١٥،٤٣٤،٦٨٨

١،٩١١،٨٥٣
٥٥

٣،٤٠٥،٧٦٧

١،٠٨٠،٣٢١

١٤٦،٥١٦
١٤٦،٥١٦

٢٧٠،٩٠٥

٢٦٦،٧٩٩

١،٢٩٥،٦٤٩
٢،٣٣٨،٤٤٨
١٣٢،٥٤٦

٨١١،٦٢٣
٢،٦٧٢،١٤٠
١٢٣،١١٨

١،٠٨٠،٣٢١

ﺕ

ﺱ

ﺻ ﻑ
ﻑ

ﺕ

ﺕ

ﺕ
C

ﺱ

ﺏ

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻑ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
ﺃ ﺇﻟﻰ+٢٦،٣ﺃ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(

١،٠٨٠،٣٢٨
١،٠٨٠،٣٢٨

١٤٦،٥١٦
١٤٦،٥١٦

ﺕ
ﺽ

ﺕ

ﺻ

ﺱ

ﺗﺟﺎﻭﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺇﻟﻰ
ﻣﺎ ﻳﺻﻝ  ٣٠ﻳﻭﻣﺎ ً
ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻣﺎ
ﺑﻳﻥ  ٦٠-٣١ﻳﻭﻣﺎ ً
ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻭﻋﺩ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﻣﺎ
ﺑﻳﻥ  ٦١ﺇﻟﻰ  ٩٠ﻳﻭﻣﺎ ً

ﻣﺳﺗﻬﻠﻙ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٨٢،٤٢٢

١٥،٧٠٦

٢٩٨،١٢٧

٢٦،٣٦٩

٢٧١،٧٦٢

٢٩٨،١٣١

٢٥،٥٤٢

١٢٦،٣٨٥

١٥١،٩٢٧

٩٩،٨٣٨

١٤٣،٨٨٧

٢٤٣،٧٢٥

٨١٦
٣٠٨،٧٨٠

٢٥،٠٣١
١٦٧،١٢٢

٢٥،٨٤٧
٤٧٥،٩٠١

١٧،٤٧٤
١٤٣،٦٨١

١٦٥،٥١٤
٥٨١،١٦٣

١٨٢،٩٨٨
٧٢٤،٨٤٤

٥٦

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ

ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺣﺩﺩ ﻣﺳﺗﻭﻳﺎﺕ ﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﻣﺭﺍﻛﺯ ﺻﺭﻑ ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺣﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺟﻭﺍﺕ .ﺗﻘﻭﻡ ﻟﺟﻧﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺳﻳﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻣﻭﺿﻭﻋﺔ .ﺃﻥ ﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ ﺗﻐﻁﻲ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ.
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺩﻓﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﺳﺎﺋﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺳﻭﻕ .ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻟﺗﻭﺍﻓﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺟﻭﺍﺕ ﺑﻳﻥ ﻗﻳﻡ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻭﺑﻳﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ
ﺗﺳﺗﺣﻕ ﺃﻭ ﻳﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺳﻌﻳﺭﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﻣﺭﺍﻗﺑﺔ ﻓﺟﻭﺍﺕ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﻭﺿﻊ ﺣﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﺟﻭﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻟﻔﺗﺭﺍﺕ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﺇﻥ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻫﻲ ﻫﻳﺋﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ
ﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻡ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﺣﺩﻭﺩ .ﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎﺱ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﻐﻳﺭ ﺍﻟﻣﺣﺗﻣﻝ ﺍﻟﻣﻌﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺣﺭﻛﺔ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ.
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ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
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ﻳﺑﻳﻥ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻣﻭﻋﺩ ﺇﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﺗﺗﻌﺭﺽ ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﻭﻟﻡ
ﻳﺗﻡ ﺭﺻﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﻓﺭﺩﻱ ﻟﻬﺎ .ﻳﻌﺗﺑﺭ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺃﻧﻪ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻭﻋﺩ ﺇﺳﺗﺣﻘﺎﻗ ﻪ ﻋﻧﺩ ﻋﺟﺯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ ﺍﻷﺻﻠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻧﺩ ﺇﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻬﻣﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﻌﻘﺩ .ﺇﻥ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻣﻭﻋﺩ ﺇﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺃﺣﺩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻻ ﻳﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿﺭﻭﺭﺓ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻣﻘﺎﺑﻝ
ﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ.
ﻣﺳﺗﻬﻠﻙ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
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ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
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ﺻ ﻑ

ﺽ

ﺱ

ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﻳﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺍﻷﺧﺭﻯ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﺑﻠﻳﺔ ﺗﺣﻣﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺑﺷﻛﻝ ﻋﺎﻡ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ.
ﻳﻘﺩﻡ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣﻠﻳﻼً ﻟﺳﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ .ﺗﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﻳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺳﺗﺧﺩﻣﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﻠﻙ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻣﻬﺎ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﻳﻌﺎﺩﻟﻬﺎ.
ﺃﻭ ﻣﺎ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺑﻭﺭﺯ
ﺳﺗﺎﻧﺩﺭﺩ ﺁﻧﺩ
ﻣﺅﺳﺳﺔ
ﺑﻧﻙ ﻗﺑﻝ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﺍﻟﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻣﻘﺩﻣﺔ
٢٠٢١
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ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
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ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
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ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺍﻟﻣﺭﻛﺯ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ
ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻷﺧﺭﻯ
٢٠٢١
٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
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ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
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ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
٢٠٢١
٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ

ν
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ﺗﺗﻣﺛﻝ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻣﻥ ﺃﻥ ﺗﺅﺛﺭ ﺗﻐﻳﺭﺍﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻣﺛﻝ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﺳﻬﻡ ﻭﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺭﻑ
ﺍﻟﻌﻣﻼﺕ ﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﻭﻓﺭﻭﻕ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﻐﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺿﻊ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﺩﻳﻥ/ﺍﻟﻣﺻﺩﺭ( ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻭ ﻗﻳﻣﺔ ﻣﺎ
ﻳﺣﺗﻔﻅ ﺑﻪ ﻣﻥ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ .ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻫﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ
ﺿﻣﻥ ﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻣﻘﺑﻭﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﻼءﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻣﻊ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺩ ﻣﻣﻛﻥ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ .ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ
ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ .ﻳﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻓﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ
ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ  ،ﻓﻲ ﺣﻳﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭ
ﻭﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﺣﻔﻅﺔ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﺣﺩﻭﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﺫﺍ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻏﻳﺭ ﻣﻌﺭﺽ ﻷﻱ ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺳﻭﻕ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ
ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﻟﻣﺣﻔﻅﺔ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ.
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 .٣ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻳﺟﺏ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻭﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
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ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺑﻳﺎﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺳﻌﻳﺭ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻹﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻹﺳﺗﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﺗﺭﺍﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺳﻌﻳﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﻬﻣﺎ ﺃﻗﺭﺏ

ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ  -ﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﺩﻓﻊ:

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺗﺭﻛﺯ )ﺗﺎﺑﻊ(
١٤،٩٤٧،٠٠٤

• ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﺍﻟﻣﺎﺩﻱ
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ﺕ
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ﺽ

ﻳﻭﺿﺢ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺟﻭﺩﺓ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ .ﻣﺎ ﻟﻡ ﻳﺫﻛﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺗﺣﺩﻳﺩ ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺻﻭﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺗﻣﺛﻝ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﻳﻡ ﺍﻟﺩﻓﺗﺭﻳﺔ.
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻻﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻭﻋﻘﻭﺩ ﺍﻟﺿﻣﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﺍﻟﻣﻠﺗﺯﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻧﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺗﻭﺍﻟﻲ.

ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ  ،٢٠٢٠ﺃﺻﺩﺭ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ  TESSﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﻷﺛﺭ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ
ﻟﻛﻭﻓﻳﺩ ١٩-ﻣﺎﻟﻳﺎ ً .ﺳﻬّﻠﺕ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ )" ("TESSﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻋﻔﺎء ﻣﺅﻗﺕ ﻣﻥ ﺳﺩﺍﺩ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ
ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ  /ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
٤٤
ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﻳﻥ ﺑﺷﺭﻭﻁ ﻣﺣﺩﺩﺓ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻳﺳﻌﻰ ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺇﻟﻰ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ﺍﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺳﻬﻳﻝ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﻟﻠﺑﻧﻭﻙ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﺧﻔﻳﻑ ﺍﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻭﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻭﺿﻳﺣﻬﺎ ﺑﻣﺯﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺗﻔﺻﻳﻝ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺳﺎﻡ
ﺃﺩﻧﺎﻩ.

λ

ﺕ

ﺗﺗﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺳﻌﻳﺭ ﺍﻟﺟﺯء ﺍﻷﻛﺑﺭ ﻣﻥ ﺃﺻﻭﻝ ﻭﺇﻟﺗﺯﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺧﻼﻝ ﺳﻧﺔ ﻭﺍﺣﺩﺓ .ﻭﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ
ﻣﺣﺩﻭﺩﺍً .ﺇﻥ ﺣﺳﺎﺳﻳﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺢ ﻓﻘﻁ ﻭﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭﻫﺎﺕ ﻣﺑﺳﻁﺔ .ﻻ
ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﻳﻣﻛﻥ ﺍﺗﺧﺎﺫﻫﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺗﻘﻠﺑﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ.

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺗﻭﺻﻝ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻻﺣﺗﻭﺍء ﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ
ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﻓﻳﺩ –  ١٩ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﺍﻟﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﻣﺳﻣﻰ ﺑﺎﺳﻡ ﻣﺧﻁﻁ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ )(TESS
٤٨
ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭﻩ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻁﺑﻳﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ .ﻣﻥ ﺃﺟﻝ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﻫﺩﻑ
ﺍﺣﺗﻭﺍء ﺗﺩﺍﻋﻳﺎﺕ ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛﻭﻓﻳﺩ ،١٩-ﻓﻘﺩ ﺗﻡ ﺗﺻﻣﻳﻣﻪ ﻣﻥ ﺃﺟﻝ:

• ﺗﻭﺯﻳﻊ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻟﻣﺅﺟﻝ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻧﺷﺎﻁ ﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻱ:

ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻣﻛﻭﻧﺎﺕﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ
ﻹﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﻳﻔﺎﺗﻧﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺗﺣﺩﻳﺩ
ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ
ﺗﺷﺗﻣﻝ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺕ ﻭﻫﻳﻛﻝ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﺑﻧﺎ .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣﻥ ﺗﻌﺭﻳﻔﺎ ﻭﺍﺿﺣﺎ ﻟﻠﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻟﺿﻣﺎﻥ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻧﺎ ﻟﻬﺎ ﺑﺷﻛﻝ
ﻣﻧﺗﻅﻡ .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
ﻳﺑﺎﺷﺭ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺣﻭﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺿﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ
 ٢٦٫٢ﺇﻁﺎﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻟﻠﻔﺭﻉ.

ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻣﻝ ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺧﺫﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺗﺑﺎﺭ ﻟﻠﺗﺟﻣﻌﺎﺕ:

٣٧٦،٨٤٥
٣٧٦،٨٤٥
٢،٨٤١،٥١٥
٤٥،٨٢٩
١٢٢،٤٩٦
٢،٦٧٣،١٩٠
١،٢٤٩،٠٩٠
١٠،٠٦٩
١٦٠،٦٥٥
١،٠٧٨،٣٦٦
١٢١،٩٥٧
٣١٣
١٢١،٦٤٤
٧٧،٢٨٨
٥٣،٧٨٣
٢٣،٥٠٥
١٥،٧٦١
١،٥٩٧
٥،١٢٩
٩،٠٣٥
٢٨،٩٢٩
٢٠،١٦٤
٨،٧٦٥
٤،٧١١،٣٨٥

ﻟﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﻣﺅﻗﺕ ﻣﻥ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ،ﺳﻣﺢ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺗﺄﺟﻳﻝ  ٣ﺃﺷﻬﺭ )ﺣﺗﻰ  ٣١ﻣﺎﻳﻭ  (٢٠٢٠ﺑﺷﻛﻝ ﺛﺎﺑﺕ
ﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋﻣﻼﺋﻪ ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺑﺎﻟﺗﺄﺟﻳﻝ ﺣﺗﻰ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  ٢٠٢١ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ ﺍﻟﻣﻭﺳﻊ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻝ ﺑﻧﺎ ًء
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻔﺭﻉ .ﺇﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺄﺟﻳﻝ ﺍﻟﻣﺳﻣﻭﺡ ﺑﻪ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺣﺗﻰ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻣﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﻌﻣﻼء ،ﻣﻊ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﻁﻠﺑﺎﺕ ﻓﺭﻭﻉ
ﻋﻠﻰﺑﺭﻭﺩﺍ -
ﺑﻧﻙ
ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻫﻭ
ﻋﻠﻰﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ

• ﻭﺿﻊ ﻣﺑﺎﺩﺉ ﻭﻣﻌﺎﻳﻳﺭ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﻐﺭﺽ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻳﻬﺎ ،ﻭﺗﻌﻣﻳﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺳﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺷﺄﺓ ؛
ﺣﻭﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ؛
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔﺍﻟﻭﻋﻲ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻟﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻭﻟﻐﺔ ﻣﺷﺗﺭﻛﺔ
ﻁﺭﺡ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺇﻁﺎﺭﻓﺭﻭﻉ
ﺑﺭﻭﺩﺍ -
•ﺑﻧﻙ
•ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻠﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ .
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﻧﻁﺎﻕ

٢٦،٣

ﺍﻟﻧﻘﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﺭﺻﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻣﺻﺭﻑ
١،١٥٦،٢٨١
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻱ
١،١٥٦،٢٨١
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٥٦٣
٥٣٢،٥٨٥
ﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺓ
٥٦٣
٥٣٢،٥٨٥
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٢،٩٥١
٢٩٤،٧٥٨
ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻹﺗﺣﺎﺩﻳﺔ
٢،٩٥١
٢٩٤،٧٥٨
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
١،٣٧٧
٣٢١،٧١٧
ﺍﻟﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﻧﻅﻳﻡ
١،٣٧٧
٣٢١،٧١٧
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
١،٦٠٧
١٨٣،٦٥٠
ﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
١،٦٠٧
١٨٣،٦٥٠
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٦،٦٤٧
٢،٧٨١،٦٥٣
ﻣﺳﺗﺣﻕ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻧﻭﻙ
٦،٦٤٧
٢،٧٨١،٦٥٣
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٨٠١
٣٠٢،٧٦٦
ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻏﻳﺭ ﻣﺻﺭﻓﻳﺔ
٨٠١
٣٠٢،٧٦٦
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
٧
٩٨٩،٤٥٠
ﺍﻟﺧﺯﻳﻧﺔ  -ﺑﻧﻙ ﺑﺎﺭﻭﺩﺍ
٧
٩٨٩،٤٥٠
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٧
٢٤،٢٠٧
ﻓﺎﺋﺩﺓ ﺗﺩﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﻧﻅﺭ
٧
٢٤،٢٠٧
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٨٧،٧٩٠
٣،١٥٤،٤٩٩
ﺷﺭﻛﺎﺕ
٧٨،٥٩٧
٢،٩٢١،٨٤١
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٩،١٩٣
٢٣٢،٦٥٨
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
١٤،٥١١
١،٣٥٦،٤٢٤
ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ
١٣،٨٦٨
١،٢٥١،٨٦٠
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٦٤٣
١٠٤،٥٦٤
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
٢،٢٨١
٦٣١،٤٢٧
ﻓﻭﺍﺗﻳﺭ ﺗﺟﺎﺭﻳﺔ
٢،١٥٢
٥٩٢،١٧٢
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
١٢٩
٣٩،٢٥٥
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
٣،٣٠٩
١،٥٦٠،٠١٧
ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻣﻼءﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻳﺔ
٣،٠٦٤
١،٥٠٨،٠٢٤
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٢٤٥
٥١،٩٩٣
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ -
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺑﺭﻭﺩﺍ
ﺑﻧﻙ
٤،٠٧١
١،٢٥١،٤٥٧
ﺃﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
٣،٩٩٠
١،٢٣٢،١٢٥
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
٨١
١٩،٣٣٢
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ -
ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ
٤،٨١١
١،٠١٥،٢٦٧
ﻻ ﺗﻌﺗﻣﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ
٢٠٢١
ﻟﻠﺳﻧﺔ
٤،٣٣٠
ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ٩٨٨،٦٢٠
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٤٨١
٢٦،٦٤٧
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ)-ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
٦٥٣
٨٤،٤٦٤
ﺍﻟﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻣﻛﺷﻭﻑ
٣٤٤
ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(٧٢،٠٣٧
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
٢٦،٣
٣٠٩
١٢،٤٢٧
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻛﻭﻓﻳﺩ- ١٩-
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ
)ﺗﺎﺑﻊ(
ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ
١٣١،٣٨٦
١٥،٦٤٠،٦٢٢
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٣٨٨،٢٠٨
٣٨٤،٤٢٦
٣،٧٨٢
٢٢٠،٤٨٧
١٤٠،٤٢٨
٧٠،٤٩٤
٩،٥٦٥
٢٨،٢٧٧
٢٦،٦٥٧
١،٦٢٠
٣٧٣،٨٠٧
٣٥،٥٣٨
٣٣٨،٢٦٩
٣٧،٤٢٨
١٦،١٨٤
١٩،٨٧٥
١،٣٦٩
٢٧،٠٥٣
١٤،٤٢٦
١٢،٦٢٧
٢٩،٢٢٩
٢٣،٤٨٩
١،٨١٧
٣،٩٢٣
١،١٠٤،٤٩٠

٥٤،٠٣٦
٥٣،٧١١
٣٢٥
١٦،١٤٩
١١،٧١٧
٣،٢٣٦
١،١٩٦
٢،٠٠٢
١،٨٥٥
١٤٧
٣٧،٩٤٦
٢،٢٩٠
٣٥،٦٥٦
٢،٣٩٦
٩٣٥
١،٣٣٠
١٣١
١،٧٧٨
١،٣١٥
٤٦٣
٢،٥٨١
٢،٤١٩
٨٣
٧٩
١١٦،٨٨٨

٣٤٢،٨٠٦
٣٤٢،٨٠٦
١،٨٢٣،٨٢٣
٣١،٤٦٠
٧٦،٣٠٨
١،٧١٦،٠٥٥
٧٢٠،٠٢٢
٧،١٠٦
٣٨،٥٨٥
٦٧٤،٣٣١
٩٧،٤٦٥
٧٨
٩٧،٣٨٧
٢٧،٦٧٢
٦،٦٦٨
٢١،٠٠٤
٨،٧٨٧
٨٢٣
٢،٠٦٥
٥،٨٩٩
٢٨،٩٩٦
٥،٠٨٠
٢٣،٩١٦
٣،٠٤٩،٥٧١

٢٥،٢٤٢
)(٢٥،٢٤٢

١٧،٣٨٤
)(١٧،٣٨٤

ﺕ
ﺻ

ﺃ .ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ  -ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺍﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺻﻔﺭﻳﺔ ):(ZCF

ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺳﻳﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺳﻭﻕ
ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ

ﺍﻟﻣﻭﺍﺯﻧﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻻﻣﺗﻳﺎﺯﺍﺕ

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻧﻳﺔ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ

ﻟﻡ ﻳﺳﺗﻔﻳﺩ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻣﻥ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺑﻣﻭﺟﺏ ﺇﻏﺎﺛﺔ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ )Relief (ZCF

ﻳﻘﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻳﺿﺎﺡ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻛﻣﺎ ﻳﺻﻑ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻠﻪ ﻟﻘﻳﺎﺱ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ.
٢٦٫٢

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ

ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ ﺍﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣﺧﺻﺹ
ﺍﻹﻧﻛﺷﺎﻑ ﻟﻠﺗﻌﺛﺭ
ﺍﻹﻧﺧﻔﺎﺽ

ﺍﻟﺗﺣﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻧﻰ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩ
 ١٠٠+ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺳﺎﺱ
 ١٠٠-ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺳﺎﺱ

٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﻑ

ﻑ

 .٢ﺗﻌﺯﻳﺯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺽ ،ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺗﺧﻔﻳﻑ ﻣﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﻁﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺃﺳﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻘﺎﺋﻣﺔ.

ﻳﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ ﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻣﻪ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ:
ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻣﺧﺎﻁﺭ
ﻣﺧﺎﻁﺭ

٢٦٫٤

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﺳﻭﻕ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺿ

ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﺣﺳﺎﺳﻳﺔ  -ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ

ﺍﻟﺟﺩﻭﻝ  :٢ﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﻣﺭﺣﻠﺔ:
ﺗﻔﺎﺻﻳﻝ ﺍﻟﺑﻧﻭﺩ

٢٦

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

 . ١ﺗﺳﻬﻳﻝ ﺗﻭﻓﻳﺭ ﺇﻋﻔﺎء ﻣﺅﻗﺕ ﻣﻥ ﻣﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﺃﺻﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﻭ  /ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺎﺋﺩﺓ  /ﺍﻟﺭﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﺳﺩﺩﺓ ﻟﺟﻣﻳﻊ ﺷﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺻﻐﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺗﺄﺛﺭﻳﻥ) .ﻻ ﻳﻧﻁﺑﻕ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩﻱ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻑ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺔ ) (GREsﻭﻏﻳﺭ ﺍﻟﻣﻘﻳﻣﻳﻥ(.

ﻳﺗﻣﺛﻝ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ ﻟﻠﻔﺭﻉ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺗﻭﻓﻳﺭ ﻋﺎﺋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳﻥ ﺑﻣﺎ ﻳﺗﻭﺍﻓﻕ ﻣﻊ ﺳﺟﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﻟﺔ .ﺗﻛﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻓﻲ ﺃﻧﺷﻁﺔ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻭﻟﻛﻥ ﺗﺗﻡ ﺇﺩﺍﺭﺗﻬﺎ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺇﺟﺭﺍءﺍﺕ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﻭﻗﻳﺎﺳﻬﺎ ﻭﻣﺭﺍﻗﺑﺗﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﺩﻭﺩ
ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺿﻭﺍﺑﻁ ﺃﺧﺭﻯ .ﺇﻥ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻫﺎﻣﺔ ﻻﺳﺗﻣﺭﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺭﻑ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻛﻣﺎ ﺃﻥ ﻛﻝ ﻓﺭﺩ ﺩﺍﺧﻝ
ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻳﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ ﻋﻥ ﺗﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻟﻠﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺎﺗﻪ.

ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺭﺳﻣﻲ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ  ٪٢٠ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ﻓﻲ
ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ.
٢٠٢٠
٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
٤١،٤٧٠
٣٥،٠٣٠
ﺍﻟﺭﺑﺢ ﺍﻟﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ
٨،٢٩٤
٧٨،٨٣٣
٦،٩٨٠
٩٤،١٠٧

٣٠٩،١٦٠
)(٧٦،٧٠٧
٢٣٢،٤٥٣

ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ
ﺍﻹﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ

 ٢٣ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
ﻳﺗﻡ ﺭﺻﺩ ﻣﺧﺻﺹ ﻟﻠﺿﺭﺍﺋﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺳﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺩﺑﻲ ﻭﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺗﻌﻠﻕ ﺑﺎﺣﺗﺳﺎﺏ
ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﺔ ﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ.
٢٠٢٠
٢٠٢١
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ
ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺻﺹ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ
٢٦،٥٢٠
٨،٢٩٤
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ١ﻳﻧﺎﻳﺭ
٨،٢٩٤
٧،٠٠٦
ﺣﺳﺎﺏ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺣﺎﻟﻲ
٦،٩٨٠
٦،٥٥٧
ﺣﺳﺎﺏ ﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﺳﻧﺔ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
)(٣٣،٥٠٠
)(١١،٦٣٥
ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻋﺔ
٨،٢٩٤
١٠،٢٢٢
ﺍﻟﺭﺻﻳﺩ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ
٢٠٢٠
ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
٢٦
 ٢٦،٣ﻣﺧﺎﻁﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﺧﺳﺎﺋﺭ ﺍﻻﺋﺗﻣﺎﻥ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻛﻭﻓﻳﺩ) ١٩-ﺗﺎﺑﻊ(

ﻻ ﺗﺳﻣﺢ ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﺗﻌﺩﻳﻝ ﺍﻟﺧﺳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻛﺑﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺓ ﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺿﺭﻳﺑﻳﺔ ﻹﻣﺎﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ .ﻟﺫﻟﻙ ،ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ، ٢٠٢١ﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻟﻔﺭﻭﻉ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻓﻲ ﺇﻣﺎﺭﺗﻲ ﺍﻟﺷﺎﺭﻗﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،٢٠٢٠ﺗﻡ ﺍﺣﺗﺳﺎﺏ ﻣﺻﺭﻭﻑ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿﺭﻳﺑﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻟﺩﺓ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻓﺭﻋﻲ ﺍﻟﺑﻧﻙ ﻓﻲ ﺍﻣﺎﺭﺍﺗﻲ ﺃﺑﻭﻅﺑﻲ ﻭﺭﺃﺱ ﺍﻟﺧﻳﻣﺔ.

٢٤

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

ﺇﻳﺿﺎﺣﺎﺕ ﺣﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
ﻟﻠﺳﻧﺔ ﺍﻟﻣﻧﺗﻬﻳﺔ ﻓﻲ  ٣١ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ ٢٠٢١

ﺇﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺩّ ﺍﺕ

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

٢٣

ﺑﻧﻙ ﺑﺭﻭﺩﺍ  -ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﺍﻟﻘﻭﺍﺋﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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ب��د�أ الفلبيون الت�صويت االثنني الختيار رئي�سهم املقبل يف انتخابات حتمل
رهانا كبريا يف وقت تتوقع ا�ستطالعات الر�أي انت�صارا كا�سحا لنجل الدكتاتور
ال���س��اب��ق ف��ردي�ن��ان��د م��ارك��و���س .ودع ��ي ن�ح��و  67م�ل�ي��ون فيليبيني ل�ل��إدالء
ب�أ�صواتهم يف هذه االنتخابات التي �سيختارون خاللها �أي�ضا نائب الرئي�س
والنواب ون�صف �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ وحكام املقاطعات الـ 81وغريهم من
�أع�ضاء جمال�س بلدية ،يف وقت يتوقع املحللون ن�سبة م�شاركة عالية.
وقتل ثالثة عنا�صر �أم��ن بعيد ب��دء االق�ت�راع يف منطقة ب��ول��وان يف جزيرة
م �ي �ن��دان��او ح�ي��ث ت�ن���ش��ط جم �م��وع��ات م���س�ل�ح��ة م��ن امل �ت �م��ردي��ن ال�شيوعيني
والنا�شطني الإ�سالميني ،حني فتح م�سلحون النار يف مركز اق�تراع بح�سب
ال�شرطة.
و�أعقب الهجوم انفجارا وقع م�ساء الأحد �أمام مركز اقرتاع و�أ�سفر عن ت�سعة
جرحى يف بلدية داتو �أون�ساي يف جزيرة مينداناو �أي�ضا.
وغالبا ما تكون فرتات االنتخابات م�ضطربة يف هذا البلد الذي تت�سم ثقافته

جنل ماركو�س نحو انت�صار كا�سح يف انتخابات الفلبني
ال�سيا�سية بالعنف ويعتمد قوانني مت�ساهلة حيال ا�ستخدام ال�سالح.
ويتناف�س ع�شرة مر�شحني خلالفة الرئي�س رودري�غ��و دوت�يرت��ي ،ويبدو من
بينهم فرديناند ماركو�س االبن الأوفر حظاً للفوز بالرئا�سة ما �سيعيد العائلة
ال�سيا�سية �إىل ال�سلطة بعدما ام�ضت حواىل �أربعني عاما من املنفى.
وكان الناخبون ينتظرون يف ال�صف �صباح الإثنني يف مدر�سة يف باتاك ،معقل
عائلة ماركو�س ،حاملني مراوح نقالة و�سط احلر ال�شديد.
وبعد م��رور ال�ك�لاب البولي�سية ،و�صل م��ارك��و���س االب��ن م��ع �شقيقته �إيرين
للإدالء ب�صوتيهما ،تتبعهما والدتهما �إمييلدا� ،أرمل الدكتاتور البالغة 92
عاما .وبعد حكم دوت�يرت��ي املت�سلط ،يخ�شى النا�شطون احلقوقيون وقادة
الكني�سة الكاثوليكية واملحللون ال�سيا�سيون �أن يعتمد ماركو�س االبن نهجا
�أكرث ت�شددا بعد ،يف حال حتقيقه فوزا وا�سعا.
وقالت كري�ستينا باالباي الأمينة العامة لتحالف “كاراباتان” من �أجل حقوق

الإن�سان “نعتقد �أن هذا �سيفاقم �أزمة حقوق الإن�سان يف البلد».
وعادت عائلة ماركو�س �إىل ال�ساحة ال�سيا�سية على وقع حملة ت�ضليل �إعالمي
وا�سعة النطاق من �أج��ل تلميع �صورة النظام الدكتاتوري ال�سابق ،ويف ظل
تف�شي املح�سوبية وخيبة �أمل الناخبني حيال احلكومات الأخرية.
وتتوقع ا�ستطالعات ال��ر�أي ف��وز ماركو�س االب��ن البالغ  64عاما واملعروف
بلقب “بونغ بونغ” ب�أكرث من ن�صف الأ�صوات بكثري يف نظام انتخابي يفوز
فيه من يح�صل على �أكرب عدد من الأ�صوات.
غري �أن �أن�صار مناف�سته الرئي�سية نائبة الرئي�س احلالية ليني روبريدو ما
زالوا ي�أملون ح�صول مفاج�أة يف اللحظة الأخرية.
ومنذ �أعلنت روبريدو تر�شيحها للرئا�سة يف ت�شرين الأول�/أكتوبر ،انت�شرت
جمموعات من املتطوعني يف الأرخبيل �سعيا لإقناع الناخبني.
وكانت املحامية واخلبرية االقت�صادية البالغة  57عاما هزمت ماركو�س االبن

بفارق �ضئيل يف ال�سباق ملن�صب نائب الرئي�س عام  ،2016وتعهدت ا�ستئ�صال
الف�ساد يف بلد تهيمن عليه ب�ضع عائالت.
يف امل�ق��اب��ل ،ي��ؤك��د م��ارك��و���س االب��ن وحليفته املر�شحة لنيابة الرئا�سة �سارا
دوت�يرت��ي ،ابنة الرئي�س املنتهية والي�ت��ه� ،أنهما يف امل��وق��ع الأف�ضل م��ن �أجل
“توحيد” البالد.
و�إذا حتققت التوقعات� ،سي�صبح ماركو�س االبن �أول مر�شح للرئا�سة ينتخب
بغالبية مطلقة منذ �إطاحة والده.
ور�أى املحلل ال�سيا�سي ريت�شارد هايداريان �أن مثل هذا االنت�صار قد ي�سمح له
بتعديل الد�ستور لإر�ساء �سلطته و�إ�ضعاف الدميوقراطية.
وقال هيداريان �إن “دوتريتي مل يتمتع يوما باالن�ضباط والو�سائل ال�ضرورية
للم�ضي يف ب��رن��اجم��ه املت�سلط حتى النهاية” م�ضيفا �أن “هذه الفر�صة
التاريخية قد تتاح لآل ماركو�س».
وبني املر�شحني الآخرين للرئا�سة جنم املالكمة ماين باكياو واملمثل والزبال
�سابقا فران�سي�سكو دوماغو�سو ،لكن ماركو�س االبن وروبريدو هما الوحيدان
اللذان يحظيان بفر�صة يف الفوز.

•• الفجر -نينا �إي�سني
ترجمة خرية ال�شيباين

يعترب واح���دا من
�أك�ثر ا�سرتاتيجيات
ال��ع�لاق��ات العامة
�إث�������ارة ل��ل��ج��دل يف
ون��د���س��ور“ ،العائلة
املالكة” ُم��ن��ع من
ال���ب���ث ط��ي��ل��ة ع��دة
ع��ق��ود ح��ت��ى ال��ي��وم
الذي ظهر فيه ب�شكل
غام�ض.
الأ�ساطري كثرية يف تاريخ اململكة
املتحدة ،ويروي �أحدها �إنه يف م�ساء
ي��وم  21ي��ون�ي��و  ،1969انقطع
امل� �ي ��اه ع ��ن م��دي �ن��ة ل �ن��دن لب�ضع
دقائق .ال�سبب :ا�ستخدم كثريون
مياه بيوت الراحة �أثناء ا�سرتاحة
اال�شهار لربنامج تليفزيوين بث
يف ذلك امل�ساء.
ي �� �ص �ع��ب �إث� � �ب � ��ات � �ص �ح��ة ه ��ذه
احلكاية .يف املقابل ،نعلم �أن 22
م �ل �ي��ون ب��ري �ط��اين ق ��ام ��وا فعل ًيا
بت�شغيل جهاز تلفزيونهم يف وقت
واح ��د يف  21ي��ون�ي��و مل���ش��اه��دة ما
�سيبقى كواحد من �أك�ثر الربامج
م� ��� �ش ��اه ��دة يف ت� ��اري� ��خ ال�شا�شة
ال �� �ص �غ�ي�رة يف امل �م �ل �ك��ة املتحدة.
لي�ست حلقة منتظرة من م�سل�سل،
وال ب��ث حلفل فرقة البيتلز على
ال� �ه ��واء م �ب��ا� �ش��رة ،ول �ك ��ن مت بث
الفيلم الوثائقي احلدث “العائلة
املالكة” على بي بي �سي وان.
تلفزيون الواقع قبل زمنه
وراء ف �ك��رة ال�ف�ي�ل��م الوثائقي
ع��ن العائلة املالكة ،جن��د رجلني.
م��ن جهة ،ال�ل��ورد ب��راب��ورن ،املنتج
و� �ص �ه��ر ال � �ل ��ورد م��ون �ت �ب��ات��ن ،عم
الأم �ي��ر ف�ي�ل�ي��ب .وم ��ن الأخ � ��رى،
ال�سري ويليام هي�سلتني ،امل�س�ؤول
ال�صحفي يف ق�صر باكنغهام من
ع ��ام � 1968إىل ع ��ام .1972
ل�ق��د ك ��ان ك��ل منهما ع�ل��ى قناعة

الأمرية �آن مل حتب �أبدًا فكرة الفيلم
ب�أن فيل ًما وثائق ًيا يبحر يف احلياة
اليومية لآل وند�سور �سيكون فكرة
مم �ت��ازة� ،ست�سمح ب��إ��ض�ف��اء طابع
�إن �� �س��اين ع�ل��ى امل�ل�ك�ي��ة ،ال�ت��ي تبدو
منعزلة ب�شكل متزايد.
ك��ان الأم�ي�ر فيليب ،الطليعي،
م��ن امل���ش��ارك�ين �أي �� ً��ض��ا يف اللعبة.
وتخ ّيل الرجال الثالثة خ�صو�صا،
�أن فيل ًما م��ن ه��ذا ال�ن��وع �سي�شكل
ف��ر��ص��ة مثالية ل�ت�ق��دمي ت�شارلز،
االب ��ن الأك�ب��ر للملكة �إىل عامة
ال�ن��ا���س ،قبل توليه من�صب �أمري
ويلز يف يوليو  .1969مت تعيني ال� �ق ��ري ��ة .مت ت �� �ص��وي��ر العائلة
املخرج ريت�شارد كاو�ستون ليم�سك املالكة � ً
أي�ضا �أث�ن��اء حفل ��ش��واء يف
مبقاليد امل �� �ش��روع ،ورغ ��م �شكوك حدائق قلعة باملورال ،وحتى املزاح
بع�ض النا�س ،ب��د�أ الت�صوير يف  8على الطاولة .املقارنة مع تلفزيون
يونيو  ،1968لي�ستمر عاما.
ال��واق��ع مغرية ،حيث تبدو بع�ض
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ع��ر��ض��ه لعديد اللحظات غ�ير ذات اهمية .وبعد
االحتفاالت الر�سمية ،مت ّيز الفيلم ت��أم��ل ،رمب��ا ك��ان ذل��ك ه��و امل�شكلة
ال��وث��ائ �ق��ي ب�خ���ص��و��ص�ي��ة تقدمي ال��رئ�ي���س�ي��ة ل�ل�ف�ي�ل��م امل �� �ص �ن��وع من
م�شاهد �أق � ّل ر�سمية :على �سبيل �أجل “ال�شركة” ،وهو لقب ي�شري
امل �ث��ال� � ،ص��ورة الأم�ي�ر ت���ش��ارل��ز يف �إىل الأعمال ذات امل��ردودي��ة املالية
ث��وب ال�سباحة ،م�ستمت ًعا برحلة للأ�سرة املالكة.
ت��زل��ج ق���ص�يرة ع�ل��ى امل ��اء .ويظهر
م�شهد �آخ��ر امللكة �إليزابيث وهي
احلفاظ على م�سافة
ت �� �ش�تري الآي� �� ��س ك� ��رمي للأمري
وعلى الهيبة
�إدوارد يف حم��ل ب�ق��ال��ة ��ص�غ�ير يف
يف اليوم التايل لبثه لأول مرة،

بعد خم�سني عا ًما من حظره:

العائلة املالكة �أمام الكامريات

ظهور فيلم وثائقي عن العائلة املالكة الربيطانية!...

�سر قوتها
لغز العائلة املالكة وظهور �أفرادها النادر ،هو ّ

يف اليوم التايل لبثه لأول مرة ،لقي الفيلم ا�ستح�سا ًنا �أكرث من انتقاده
الق��ى الفيلم ا�ستح�سا ًنا �أك�ثر من
انتقاده .و�شرح البع�ض �أنهم �أحبوا
اك �ت �� �ش��اف امل �ل �ك��ة يف ��ش�ك��ل جديد،
وه��ي ت ��ؤدي دور الأم ال��ذي ميكن
ان ي � ��روا �أن �ف �� �س �ه��م ف �ي��ه .وكتبت
�صحيفة ال�ت��امي��ز“ :قدم الفيلم
فهماً حميمياً ملا تبدو عليه العائلة
امل ��ال �ك ��ة ك� � ��أف � ��راد ،دون تعري�ض
ك��رام�ت�ه��م ل�ل�خ�ط��ر �أو ال�ن�ي��ل من
امل�سافة املطلوبة».
وم��ع ذل��ك ،فحول ه��ذه النقطة
ب��ال �ت �ح��دي��د -امل �� �س��اف��ة -تباينت
الآراء :يعتقد بع�ض املعلقني �أن
الفيلم ال��وث��ائ�ق��ي ي��رف��ع احلجاب
عن جزء من ا�سرار العر�ش ولغزه

ال��ذي يجب �أن يظل م��دف��و ًن��ا .يف
ح�ين رح��ب �آخ ��رون ب�ه��ذه الرغبة
يف �إع��ادة ابتكار ذاتها عرب و�سائل
ات���ص��ال ج��دي��دة ،لكنهم اعتربوا
�أن ال �ف �ي �ل��م ال��وث��ائ �ق��ي يتعار�ض
متامًا مع �أحد املبادئ التي ذكرها
ال�صحفي ال�شهري والرت باجهوت:
“يجب �أال ن �ت�رك � �ض��وء النهار
يلم�س ال�سحر».
ب�ع�ب��ارة �أخ ��رى ،ان ل�غ��ز العائلة
املالكة وظهور �أفرادها النادر ،هو
�س ّر قوتها ...مبد�أ يتقا�سمه � ً
أي�ضا
بع�ض �أع�ضاء ال�شركة.
«ال �أعرف حقًا كيف �أ�صف ،لكنني
مل �أح��ب �أب �دًا فكرة ه��ذا الفيلم”،

ت �� �ش��رح الأم �ي ��رة �آن ،اب �ن��ة امللكة
�إل�ي��زاب�ي��ث ،ع��ام  ،2012يف �إطار
معر�ض “امللكة :ال�ف��ن وال�صورة
يف م �ع��ر���ض ال �� �ص��ور الوطني...
“اعتقدت دائ� ًم��ا �أن�ه��ا ك��ان��ت فكرة
فا�سدة».
لئن مت عر�ض الفيلم مرة �أخرى
ع��ام  ،1972ف ��إن العائلة املالكة
�أدرك��ت ب�سرعة �أن هذا خط�أ يجب
تداركه خا�صة انه مت � ً
أي�ضا ،و�ضع
ال �ف �ي �ل��م ال��وث��ائ �ق��ي حت ��ت عنوان
“حقوق الن�شر للتاج”� ،أي حتت
ح�م��اي��ة ال �ت��اج .وب��ا��س�ت�ث�ن��اء بع�ض
امل�ق�ت�ط�ف��ات ال �ت��ي ي�ت��م ن���ش��ره��ا يف
�سياق �أف�لام وثائقية �أو معار�ض،

�أ�صبح الو�صول اىل العائلة املالكة
متع ّذرا متامًا.
 ، 2021عام
الظهور الغام�ض
ي�ت�ع��ذر ال��و� �ص��ول �إل �ي �ه��ا متامًا،
حتى ذاك اليوم اجلميل من مايو
 ،2021ع �ن��دم��ا ن � ّب �ه��ت ادارات
التحرير يف العامل الناطق باللغة
الإجنليزية قراءها من �أن الفيلم
الوثائقي قد ت�سرب على يوتيوب.
ومتكن عدد قليل من املحظوظني
م��ن ر�ؤي� �ت ��ه ،وح �ت��ى ت�ن��زي�ل��ه ،قبل
�إزالته ب�سرعة من املن�صة لأ�سباب
تتعلق بامللكية الفكرية.

ك � � ��ان ذل � � ��ك دون اح �ت �� �س ��اب
م �� �س �ت �خ��دم��ي �إن�ت��رن� ��ت �آخ ��ري ��ن،
الذين ،بعد ب�ضعة �أ�سابيع� ،أعادوا
م��رة �أخ��رى الفيلم الوثائقي �إىل
موقع ا�ست�ضافة الفيديوهات .وال
متاحا اىل اليوم -اىل
يزال الفيلم ً
متى؟  -لي�سعد الذين مل يتمكنوا
من م�شاهدته مطلقًا� ،أو املعجبني
املتحم�سني للعائلة املالكة �أو ع�شاق
التاريخ فقط.
«ال �أ��س�ت�ط�ي��ع �أن �أ� �ص��ف مدى
�� �س� �ع ��ادت ��ي ب � ��ر�ؤي � ��ة ه � ��ذا الفيلم
ال� ��وث� ��ائ � �ق� ��ي �أخ � � �ي� � � ً�را ! ،كتبت
م�ستخدمة ع�ل��ى الأن�ت�رن��ت ،لقد
كنت �أنتظر م�شاهدته منذ �أوائل
ال�ت���س�ع�ي�ن��ات ،ع�ن��دم��ا �سمعت عنه
لأول مرة».
ل �ك��ن م ��ا � �س �ب��ب ه� ��ذا االهتمام
امل �ت �ج��دد ب �ه��ذا ال�ف�ي�ل��م الوثائقي
ال� ��ذي اخ �ت �ف��ى ط�ي�ل��ة ع �ق��ود؟ هي
جمرد تخمينات ،لكننا نراهن على
م�سل�سل “ذا كراون” ال ��ذي نال
را على نتفليك�س،
ا�ستح�سا ًنا ك�ب�ي ً
وال � ��ذي خ���ص����ص احل �ل �ق��ة  4من
امل��و� �س��م ال �ث��ال��ث ل �ت��اري��خ الفيلم
الوثائقي ،والذي رمبا �أثار ف�ضول
امل�شاهدين.

رغم خطر �شلل �سيا�سي يلوح يف الأفق

القوميون يحققون فوزا تاريخيا يف انتخابات �إيرلندا ال�شمالية
•• بلفا�ست�-أ ف ب

حقّق ح��زب “�شني فني” القومي
امل� ��ؤ ّي ��د لإع � ��ادة ت��وح �ي��د اجلزيرة
الإي ��رل� �ن ��د ّي ��ة ف � ��وزا ت��اري �خ �ي��ا يف
انتخابات �إيرلندا ال�شمال ّية ،واعدا
بـ”حقبة جديدة” رغم خطر �شلل
�سيا�سي يلوح يف الأفق.
وم��ع ب�ل��وغ عمل ّية ف��رز البطاقات
االن �ت �خ��اب � ّي��ة م��راح �ل �ه��ا الأخ �ي��رة
يف ه ��ذا اال� �س �ت �ح �ق��اق ال� ��ذي ُن ّظم
اخل�م�ي����س الخ �ت �ي��ار  90ن��ائ �ب��ا يف
اجلمع ّية الوطن ّيةُ ،تظهر النتائج
�شبه النهائ ّية تقدّم “�شني فني”
على مناف�سه “احلزب الوحدوي
الدميوقراطي” امل � ��ؤ ّي� ��د للتاج
الربيطاين .وهي �أ ّول م� ّرة خالل
م �ئ��ة ع ��ام ي �ت �� �ص �دّر “�شني فني”
االن� �ت� �خ ��اب ��ات يف ه � ��ذه املقاطعة
ال�ت��ي ت�شهد ت��و ّت��رات على خلف ّية
بريك�ست ،وه��و ما �س ُيتيح للحزب
ت���س�م�ي��ة زع �ي �م �ت��ه رئ �ي �� �س��ة وزراء
حم ّلية .يف ردود الفعل الدول ّية،
دع ��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ال�سبت
امل���س��ؤول�ين يف �إي��رل�ن��دا ال�شمال ّية
�إىل تقا�سم ال�سلطة ا��س�ت�ن��ادًا �إىل
ين�ص عليه ا ّتفاق ال�سالم لعام
ما ّ
 .1998وق� ��ال امل �ت �ح �دّث با�سم
اخلارج ّية الأمريك ّية نيد براي�س
“ندعو ق ��ادة �إي��رل �ن��دا ال�شمال ّية
�إىل ا ّت �خ��اذ اخل �ط��وات الالزمة”
لت�شكيل “حكومة ت�شارك ّية (بني
الوحدو ّيني والقوم ّيني) ،وهو �أحد
ال�ب�ن��ود الرئي�سة ال ّت �ف��اق اجلمعة
العظيمة لعام .»1998
ول� ��دى � �ص ��دور ال �ن �ت��ائ��ج الكاملة
ل�لان �ت �خ��اب��ات يف دائ��رت �ه��ا “ميد
�أل�سرت” ،خاطبت زعيمة “�شني
فني” مي�شيل �أون �ي��ل منا�صري

احل� ��زب وو� �س��ائ��ل الإع �ل��ام قائلة
“اليوم ن ��دخ ��ل ح �ق �ب��ة ج ��دي ��دة.
�إ ّن �ه��ا حلظة مف�صل ّية ل�سيا�ساتنا
و�شعبنا».
و�أ��ش��ارت �إىل �أ ّنها �ستنتهج �أ�سلوب
ق� �ي ��ادة ُي �� �ش ��رك الأط � � � ��راف كافة
و”يحفل ب��ال �ت �ن � ّوع مب ��ا ي�ضمن
احل�ق��وق وامل �� �س��اواة مل��ن ا�س ُتبعِدوا
وت�ع� ّر��ض��وا مل�ع��ام�ل��ة مت�ي�ي��ز ّي��ة و ّ
مت
جتاهلهم يف املا�ضي».
وم� � ��ن � � �ش � ��أن ف� � ��وز �� �ش�ي�ن ف�ي��ن يف
االنتخابات �أن يجعل زعيمته رئي�س ًة
ين�ص ا ّتفاق
للحكومة املح ّلية التي ّ
ال�سالم امل�برم يف  1998على �أن
يتقا�سم القوميون والوحدويون
ال�سلطة فيها .يف بلفا�ست �أظهرت
عمليات الفرز �إىل الآن فوز “�شني

فني” بـ 23م�ق�ع��دا م�ق��اب��ل 22
للحزب الوحدوي املناف�س.
وال� ��� �س� �ب ��ت� ،أق � � � � ّر زع � �ي ��م احل� ��زب
ال ��وح ��دوي ج�ي�ف��ري دونالد�سون
بالهزمية ،وقال يف ت�صريح ل�شبكة
“�سكاي نيوز” الإخبارية “يبدو
�أنّ � �ش�ي�ن ف �ي�ن � �س �ي �ك��ون احل� ��زب
الأو�سع متثيال».
ل�ك��نّ امل�ح��ادث��ات ال��رام�ي��ة لت�شكيل
ح �ك��وم��ة ج ��دي ��دة ت� �ب ��دو معقّدة
وتنذر ب�شلل �سيا�سي تا ّم� ،إذ يرف�ض
الوحدو ّيون امل�شاركة يف �أيّ حكومة
من دون تعديل اال ّتفاق التجاري
املربم بني اململكة املتحدة واالتحّ اد
الأوروبي .وقال دونالد�سون “�أريد
(�أن تت�ش ّكل) حكومة يف �إيرلندا

ال���ش�م��ال� ّي��ة ،ل�ك��ن ي�ج��ب �أن تكون
حكومة ذات �أ�س�س ثابتة».
وتابع “طيف بروتوكول �إيرلندا
ال�شمال ّية يُلحق ال�ضرر باقت�صادنا،
�إ ّن � ��ه ي�ل�ح��ق ال �� �ض��رر با�ستقرارنا
ال�سيا�سي».
وح� � ّذر ال�ق�ي��ادي ال �ب��ارز يف احلزب
ال ��وح ��دوي �إدوي� ��ن ب��وت����س م��ن �أن
املفاو�ضات “مع بع�ض احل��ظ قد
ت�ستغرق �أ�سابيع �أو رمبا �أ�شهرا”،
يف ح�ي�ن ُي��رت � َق��ب و� �ص��ول الوزير
الربيطاين املك ّلف �ش�ؤون املقاطعة
براندون لوي�س �إىل بلفا�ست ،وفق
م�س�ؤولني �إيرلنديني �شماليني.
وق� ��ال� ��ت �أون� � �ي � ��ل “ال�شعب ق ��ال
كلمته” ،م���ش�دّدة على �أن حزبها

�سيكون عند م�ستوى امل�س�ؤولية،
ومبدي ًة �أملها يف �أن يكون الآخرون
على هذا النحو.
و�أ ّكدت �أنّ �أوىل الأولو ّيات يجب �أن
تكون الت�صدّي لغالء املعي�شة يف
اململكة املتحدة.
و�أ��ش��ارت �إىل “نقا�ش جار” ب�ش�أن
�إع ��ادة توحيد �إي��رل �ن��دا ،بعد قرن
ع �ل��ى �إحل � ��اق �إي��رل �ن��دا ال�شمال ّية
ب��احل�ك��م ال�ب�ري �ط��اين ،داع �ي��ة �إىل
“نقا�ش مفيد حول م�ستقبلنا».
وخ � ّي�م��ت ال���ض�ب��اب�ي��ة جم ��ددا على
�إي ��رل �ن ��دا ال���ش�م��ال�ي��ة يف ��ش�ب��اط/
ف �ب�راي� ��ر ب �ع ��د ا� �س �ت �ق��ال��ة رئي�س
ال��وزراء الوحدوي الدميوقراطي
ب � � ��ول غ� �ي� �ف ��ان اع �ت��را� � �ض � ��ا على

و��ض�ع�ي��ة امل�ق��اط�ع��ة يف م��رح�ل��ة ما
ب �ع��د ب��ري �ك �� �س��ت .وق ��ال ��ت �أ�ستاذة
ال� �ع� �ل ��وم ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة يف جامعة
كوينز يف بلفا�ست كايتي هايوارد
يف ت�صريح ل��وك��ال��ة ف��ران����س بر�س
�إنّ “جناح �شني فني م��ردّه �ضعف
النزعة االتحّ ��اد ّي��ة يف وق��تٍ ت�شهد
اململكة املتحدة تغيريا حقيقيا يف
مرحلة ما بعد بريك�ست” .كذلك،
�أ�شارت املحللة �إىل ت�شرذم �أ�صوات
ال �ن��اخ �ب�ين ال ��وح ��دوي�ي�ن وتقدما
حلزب “حتالف” الو�سطي.
وح � ��زب “حتالف” ال � ��ذي يدعو
� �س �ك��ان �إي ��رل� �ن ��دا ال �� �ش �م��ال �ي��ة �إىل
ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ان �ق �� �س��ام��ات��ه ،هو
ال�ت���ش�ك�ي��ل الآخ � ��ر ال� ��ذي �سيخرج
�أقوى من االقرتاع.
يف �أماكن �أخرى من البالد ،تلقّى
ح��زب امل�ح��اف�ظ�ين ب�ق�ي��ادة بوري�س
جون�سون �ضربة قوية بعد خ�سارة
م�ئ��ات امل�ق��اع��د وع���ش��رات املجال�س
ل �� �ص ��ال ��ح ح� � ��زب ال � �ع � � ّم� ��ال ال� ��ذي
ان�ت��زع ثالثة معاقل للمحافظني
يف ل� �ن ��دن ،و�أح� � � ��زاب �أ�� �ص� �غ ��ر� ،أي
ال �ل �ي�ب�رال � ّي�ي�ن الدميوقراط ّيني
ودعاة حماية البيئة (اخل�ضر) يف
جنوب �إنكلرتا .واعرتف جون�سون
ب�أنّ “النتائج مثرية للجدل” وب�أنّ
الو�ضع “�صعب” للمحافظني يف
بع�ض امل �ن��اط��ق ،ل�ك� ّن��ه حت��دث عن
مكا�سب يف مناطق �أخ��رى ،م�ؤ ّكدا
ت�صميمه على البقاء يف ال�سلطة
مل �ع��اجل��ة م���ش��اك��ل الربيطانيني.
لكنّ هذه النتائج ال�س ّيئة ُت�ضعف
رئي�س احلكومة ،ما يدفع النواب
امل�ح��اف�ظ�ين ال�ق�ل�ق�ين م��ع اقرتاب
االنتخابات الت�شريع ّية يف 2024
�إىل الت�شكيك يف جدوى اال�ستمرار
يف دعمه.

حظر جتول يف عا�صمة �سريالنكا بعد �صدامات

•• كولومبو�-أ ف ب

�أعلنت �شرطة �سريالنكا �أم�س االثنني حظر جتول لأجل غري م�سمى يف
العا�صمة كولومبو� ،إثر اندالع ا�شتباكات بني �أن�صار احلكومة ومتظاهرين
مطالبني با�ستقالة الرئي�س غوتابايا راجاباك�سا.
وقالت ال�سلطات �إن � 20شخ�صا على الأقل �أ�صيبوا بجروح .و�أفاد مرا�سلو
أ�شخا�صا موالني لراجاباك�سا هاجموا بالع�صي والهراوات
فران�س بر�س �أن �
ً
املتظاهرين املخيمني خارج مكتب الرئي�س منذ  9ني�سان�/أبريل.
و�أطلقت ال�شرطة الغاز امل�سيل للدموع وخراطيم املياه على �أن�صار احلكومة
الذين اخرتقوا خطوط ال�شرطة لتحطيم اخليام التي �أقامها املتظاهرون
املناه�ضون للحكومة.
وتعاين اجلزيرة البالغ عدد �سكانها  22مليون ن�سمة منذ �أ�شهر من نق�ص
حاد يف الغذاء والوقود والأدوية .وتفاقمت هذه الأزمة غري امل�سبوقة التي
ُن�سبت جلائحة كوفيد 19-التي حرمت البالد من العملة الأجنبية لقطاع
ال�سياحة ،ب�سبب �سل�سلة من ال�ق��رارات ال�سيا�سية ال�سيئة ،وفقًا خلرباء
اقت�صاديني .يتظاهر ال�سريالنكيون منذ ع��دة �أ�سابيع متهمني الرئي�س
راجاباك�سا و�شقيقه ،رئي�س ال��وزراء ماهيندا راجاباك�سا ،ب��إدخ��ال البالد
يف هذه الأزمة ويطالبون با�ستقالتهما .والإثنني حث رئي�س ال��وزراء عرب
موقع تويرت “ال�سكان على �ضبط النف�س وتذكر �أن العنف ال ي�ؤدي �إال �إىل
العنف ... .الأزمة االقت�صادية التي ن�شهدها تتطلب حال اقت�صاديا التزمت
هذه احلكومة ب�إيجاده» .و�أعلن الرئي�س راجاباك�سا اجلمعة حالة الطوارئ
للمرة الثانية خ�لال خم�سة �أ�سابيع ومنح �سلطات وا�سعة لقوات الأمن،
مبا يف ذلك ال�سماح لها باعتقال امل�شتبه بهم واحتجازهم لفرتات طويلة
من دون �إ�شراف ق�ضائي .كما �أذن بن�شر اجلنود حلفظ النظام وم�ساندة
ال�شرطة.
ع��ززت ال�شرطة وقوامها � 85أل��ف رج��ل تدابري الأم��ن ح��ول جميع نواب
احلزب احلاكم .وقالت وزارة الدفاع يف بيان الأحد �إن املتظاهرين املناه�ضني
للحكومة يت�صرفون بطريقة “ا�ستفزازية وتنطوي على تهديد” ويعطلون
اخلدمات الأ�سا�سية.
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�إنهاء الربملان وت�سليم مهامه لـ «الرئا�سي» ..ماذا يُجهز لليبيا؟
•• طرابل�س-وكاالت

و� �س��ط اجل �م��ود ال���س�ي��ا��س��ي ال ��ذي ت�ع�ي���ش��ه ل�ي�ب�ي��ا ن�ت�ي�ج��ة “�أزمة
احلكومتني” ،ظ �ه��رت حت��رك��ات وم �� �ش��اورات ل�ت��و��س�ي��ع املجل�س
الرئا�سي وتفريغ الربملان و�إنهاء وجوده؛ ما ي�ؤ�شر لنوايا ت�أخري
االنتخابات ملدة �أطول والزج بليبيا يف م�صري ي�صعب �إب�صاره.
وح�سب اخلبري القانوين �صالح الدين بن عمار ،هناك �شخ�صيات
حتاول �أن جتعل من املجل�س الرئا�سي برئا�سة حممد املنفي ،اجلهة
العُليا يف ليبيا� ،سواء من ناحية الت�شريع ومتثيل البالد ك�أعلى
هيئة �سيا�سية وع�سكرية .ولذلك ،يتابع بن عمار ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” ،فهذه ال�شخ�صيات املنتمية للربملان وجمل�س الدولة
اال�ست�شاري (الذي ير�أ�سه خالد امل�شري املوايل جلماعة الإخوان

الإرهابية) وبع�ض امل�ؤيدين حلكومة عبد احلميد الدبيبة املنتهية
واليتها تعقد جل�سات� ،أهمها التي متت اليومني املا�ضيني مبدينة
م�صراتة وكان ع َّرابها علي الدبيبة عم عبد احلميد الدبيبة.
وع��ن ال�ه��دف م��ن ك��ل ه��ذا يقول �إن��ه “�إنهاء الأج���س��ام املوجودة،
وحتديدا الربملان ،والتو�سع يف عدد �أع�ضاء املجل�س الرئا�سي”،
مبينا �أن الأغلبية يف هذا املجل�س �ستكون ل�شخ�صيات من الغرب
الليبي� ،أغلبها قريبة من تيار جماعة الإخوان وامليلي�شيات ،وتعد
د�ستورا وانتخابات على مقا�س تيارات معينة ،وال تتيح الفر�صة
ل�شخ�صيات وتيارات وطنية �أن تفوز .وتت�سلط على مدن غرب ليبيا،
مبا فيها العا�صمة طرابل�س ،ميلي�شيات موالية للدبيبة الراف�ض
ت�سليم ال�سلطة للحكومة املكلفة من الربملان بقيادة فتحي با�شاغا،
وحت�شد �أرتالها امل�سلحة بكثافة على مداخل طرابل�س وامل�ؤ�س�سات

احلكومية ملنع دخول م�س�ؤويل حكومة با�شاغا املدينة ،والتي يعد
من �أبرز مهامها �إعداد االنتخابات .ي�شار �إىل �أن النائب زياد دغيم
ك�شف نية نواب �إعالن ا�ستقالة جماعية حلل الربملان ب�إنهاء ن�صاب
الثلثني من عدده الكلي ،وفق و�سائل �إعالم حملية؛ وهو ما يتيح
الفر�صة لكيانات �أخرى لتحل حمله يف الت�شريع ،خا�صة املجل�س
الرئا�سي .وبح�سب املحلل ال�سيا�سي الليبي عبد احلكيم فنو�ش،
فهناك م�سا ٍع لتو�سيع املجل�س الرئا�سة ليتكون من � 13شخ�صا
برئا�سة املنفي و�أحد نوابه رئي�س حلكومة من  8حتى  12وزيرا.
وذك��ر فنو�ش عرب ح�سابه على موقع “في�سبوك” �أن �شخ�صيات
تتوا�صل م��ع �أط ��راف (ل�ي���ش�تروا موافقتهم ببع�ض املنا�صب)،
مو�ضحا �أن الأم��ر ج��دي وو�صله م��ا و�صله م��ن م�صادر خا�صة
به ،حمذرا من �أن البالد “ذاهبة ل�صدام و�صراع يقي اهلل النا�س

عواقبه» .ويف ر�أي املحلل ال�سيا�سي عمران القبالوي ،ف�إن حر�ص
�شخ�صيات يف املجل�س الرئا�سي وحكومة الدبيبة وجمل�س الدولة
على البقاء يف احلكم وراء هذه الأزمة ال�شاملة.
و�ضرب مثال ملوقع “�سكاي نيوز عربية” ،ب�سعي كل امل�ؤ�س�سات يف
العا�صمة لتعطيل �إجراء �إ�صالحات مفيدة يف القطاع الأمني؛ ما
�أدى ال�ستمرار الأزمات والقبول بحلول تبقي الو�ضع على ما هو
عليه مل�صالح بالد بعينها .واتهم املخت�ص يف ال�ش�ؤون ال�سيا�سية د.
�سعيد العرفاوي املجل�س الرئا�سي وجمل�س الدولة اال�ست�شاري
وحكومة الدبيبة ب�أنهم ب�سعيهم لت�شكيل �أجهزة حكم �أو تو�سيعها
بعيدا عن خيار االنتخابات واحلكومة التي �أقرها الربملان “يثبتون
�أن هذه الأج�سام الثالثة وراء �إف�شال �إجراء االنتخابات الربملانية
والرئا�سية دي�سمرب املا�ضي».

ي�أمل ق�سم من اللبنانيني يف اخلروج من قب�ضة حزب اهلل

�صحف عربية :االنتخابات الربملانية يف لبنان...ال تغيري يف الأفق
•• عوا�صم-وكاالت

انطلقت الأحد املرحلة الثانية من االنتخابات النيابية
املخ�ص�صة للمغرتبني اللبنانيني ،ال�ت��ي ي��أم��ل ق�سم
منهم يف اخلروج بلبنان من قب�ضة حزب اهلل بف�ضلها،
رغم الت�شا�ؤم بنتائج الت�صويت ،والغمو�ض الذي يُهدد
بتعميق الأزمة ال�سيا�سية واالقت�صادية يف البالد �أكرث،
يف ظل ت�ضا�ؤل فر�ص التغيري احلقيقي.
ووف��ق �صحف عربية ��ص��ادرة �أم����س الأول االث�ن�ين� ،إن
من امل�ستبعد �أن تف�ضي االنتخابات �إىل تغيري امل�شهد
ال�سيا�سي يف ب�ي�روت ،رغ��م اال�ستياء ال�شعبي الوا�سع،
ال�سنية �إىل
ومطالبة امل��راج��ع امل�سيحية والإ�سالمية ُ
قلب املوازين يف االنتخابات.
طبقة نافذة
قالت �صحيفة العرب� ،إن الكثري من اللبنانيني يرون
يف االنتخابات فر�صة لتحدي ال�سلطة ،رغم �إدراكهم
�أن حظوظ املر�شحني املعار�ضني وامل�ستقلني يف التغيري
ال�سيا�سي �ضئيلة ،يف بلد يقوم على املحا�ص�صة الطائفية
و�أنهكته �أزمات مرتاكمة.
واعتربت ال�صحيفة �أن االنتخابات اللبنانية لن حتمل
جديداً ميكنه القطع مع الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة
“رغم �أن ق��وى التغيري التي انبثقت �إث��ر ح��راك 17
ت�شرين تتقا�سم نف�س الأهداف مع املعار�ضة ال�سيا�سية
لتغيري ال �ت��وازن��ات ال�سيا�سية وال�ت���ص��دي للأحزاب
التقليدية امل�سيطرة� ،إال �أنها مل تنجح يف �إن�شاء �شراكات
انتخابية مع �أحزاب املعار�ضة الأكرث هيكلية وخربة يف
خو�ض االنتخابات”..
وذل��ك “بالنظر �إىل م��دى ن�ف��اذ الطبقة ال�سيا�سية
احلاكمة يف امل�شهدين ال�شعبي واالنتخابي ،ولأن القوى
املعار�ضة ال متلك القوة الكافية التي ت�ؤهلها لإزاحة
القوى املتنفذة».
وتنقل ال�صحيفة عن ندمي حوري ،املدير التنفيذي يف
مبادرة الإ�صالح العربي“ ،ثمة �أمل كبري يف �أن ي�ساعد
ال�شتات يف احلد من متثيل الأحزاب ال�سيا�سية الطائفية
القائمة ،من خ�لال ع��دم الت�صويت لها” م�شرية �إىل
�أنه يف انتخابات “ 2018مل يكن للناخبني اللبنانيني
خارج البالد دور حا�سم يف حتديد النواب الذين جنحوا
يف االنتخابات النيابية».
•• بريوت�-أ ف ب

ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة اق�ت��راع امل �غ�ترب�ين يف
االن �ت �خ��اب��ات ال�برمل��ان �ي��ة اللبنانية
امل��زم��ع �إج ��را�ؤه ��ا داخ ��ل ال �ب�ل�اد يف
منت�صف ال�شهر احلايل نحو �ستني
يف امل�ئ��ة ،وف��ق �أرق ��ام �أول�ي��ة �أعلنتها
وزارة اخلارجية �أم�س االثنني.
و�صوت ح��وايل � 130أل��ف مغرتب
ل �ب �ن ��اين م� ��ن �أ� � �ص� ��ل � 225أل� �ف� �اً
م���س�ج�ل�ين يف ع�م�ل�ي��ة االق� �ت��راع يف
اخل ��ارج ال�ت��ي ج��رت ي��وم��ي اجلمعة
والأحد يف  58دولة ،وفق التقديرات
الأولية لوزارة اخلارجية.
وك ��ان ��ت ه� ��ذه امل � ��رة ال �ث��ان �ي��ة التي

مرجعيات من �أجل الت�صويت
�أما �صحيفة اجلريدة الكويتية ف�أ�شارت �إىل حماوالت
ت�شجيع الناخبني ال�س ّنة خ�صو�صاً على امل�شاركة يف
اق �ت�راع ال��داخ��ل ،ح�ي��ث مت � ّك��ن خ���ص��وم ح��زب اهلل من
حت�سني فر�صهم ،و�سط ترقب للنتائج التي �ستحققها
القوى غري التقليدية.
وقالت ال�صحيفة �إن كل امل�ؤ�شرات يف ا�ستطالعات الر�أي
“ت�شري �إىل �أن املعركة �أ�صبحت متقاربة ،و�سط توقعات
بعدم قدرة �أي طرف على حت�صيل الأكرثية النيابية،
ما يعني منع احل��زب ،حزب اهلل اللبناين ،من حتقيق
ف��وزه ب�ه��ذه الأك�ث�ري��ة ،وه��ذا يف ح � ّد ذات��ه ي�ع� ّد تقدماً
خل�صوم احلزب».
و�أ� �ش��ارت ال�صحيفة �إىل م�شاركة املرجعيات الدينية
ال� �ك�ب�رى يف ل �ب �ن��ان يف ال ��دع ��وة �إىل ال �ت �غ �ي�ي�ر ،مثل
البطريرك امل��اروين ب�شارة الراعي ال��ذي دعا �صراحة
�إىل الت�صويت للتغيري ،وال�ستعادة العالقات اللبنانية
العربية ،وانتخاب رئي�س غري خا�ضع لأي فريق.
�أم ��ا دار ال�ف�ت��وى ال�سنية مم�ث�ل��ة يف ت���ص��ري�ح��ات عبد
اللطيف دري ��ان ،فلم تختلف م��ع املرجعية امل�سيحية
ب��ال��دع��وة للت�صويت بكثافة لتغيري م��وازي��ن القوى،
خا�ص ًة يف بريوت الثانية ،والبقاع ال�شمايل والأو�سط،
و�صيدا جزين ،واجلنوب الثالثة ،وهي معاقل تقليدية
حلزب اهلل اللبناين وحلفائه.
تكرار اجلرمية
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال غ���س��ان ��ش��رب��ل يف ��ص�ح�ي�ف��ة ال�شرق
الأو�سط“ :يف الدورات ال�سابقة� ،ساهمت الأوراق التي
�أ�سقطت يف �صناديق االق�تراع يف تعبيد الطريق نحو
جهنم ،رمبا لأنها بايعت رجا ًال ال ينتمون من قريب �أو
بعيد �إىل منطق الدولة ،رجال يعتربون الدول َة فر�صة
لنهبِ ما تبقى من املقدرات وللح�صول على ح�صانات
مت�ن��ع �أيَّ حما�سبة �أو حم��اك�م��ة ،وخ�ي�ر دل�ي��ل �أن �ن��ا مل
ن�شاهد مرتكباً واحداً ورا َء الق�ضبان ،بل �شاهدناهم يف
املواقع نف�سِ ها يحا�ضرون يف ال�شفافية ودولة امل�ؤ�س�سات،
بينما تزايد عد ُد الذين ينقبون يف �أكوام النفايات بحثاً
عن ك�سر ِة خبز».
وي�ضيف “يف االنتخابات يعيد اللبناين ارتكاب جرمية

تفوي�ض
�أق ��دم عليها يف امل��وع��د ال�سابق� .إن�ه��ا �إع �ط��ا ُء
ٍ
جديد لرجل مل يفعل �أكرث من العزف على الع�صبيات
يف املنا�سبات التي ُت�سمى ظلماً وطني ًة .يقرتع جمدداً
لرجل فاحت رائح ُة ف�سادِه يف �أي حقيبة وزارية �شغلها.
رجل ال يرى يف الوطن غي وليم ٍة �سائب ٍة تغري ب�شراهة
ب�لا ح� ��دود .وم ��ن ع ��ادة ه ��ذا ال �ن��وع م��ن ال���ش��راه��ة �أن
َ
ي�ضاعف اجلوع .لو �س�ألت اللبناين يف املقهى عن �أفراد
املنظومة النها َل عليهم بالهجاء املر .لكنه حني يرج ُع
�إىل عائلته وع�شريته وقبيلته وطائفته يغفر للفا�سد
ك��ل ذن��و ِب��ه ،لأن ��ه ي�ع�ت�بره حم��ارب �اً م��وث��وق�اً يف احلرب
الأهلية املعلنة �أو امل�ضمرة».
ال �أمل
ويف موقع احلرة ،قالت منى فيا�ض“ :ال�س�ؤال الأكرث
تداو ًال عند املواطن ،غري العقائدي �أو امل�ستزمل ملن هم
يف ال�سلطة ،هل �أقرتع �أم ال؟ �أو ملن �أقرتع؟».
وتابعت “مل يتمكن ح��زب اهلل بعد من حتويل لبنان
�إىل دولة ا�ستبداد ي�سيطر عليها ب�شكل مطلق ويتحكم
يف جميع مفا�صلها على غ��رار �سلطة خامنئي ،لكنه

يحكم لبنان ب�آلية التعطيل وبا�سم التوافقية التي
�أدخلها مع الفيتو ق�سراً �إىل النظام منذ اتفاق الدوحة
ع��ام  ،2008لكنه يتحكم بخيار الطائفة ال�شيعية
االنتخابي ،با�ستخدام �سالح الدين والتكليف ال�شرعي
الذي ير�سل من يخالفه وال ينتخب من يريده احلزب
�إىل جهنم ،وه��ذه خمالفة وا�ضحة للد�ستور وين�سف
مبد�أ االنتخابات نف�سها».
وت���س��أل الكاتبة “ميكن ال�سماح با�ستمرار االنهيار
احل ��ايل؟ وا��س�ت�م��رار ا�ستنزاف ال�ط��اق��ات ال�شابة التي
هاجر  77%منها؟ ه��ل ميكن ال�سماح ببقاء م��ن ال
يحرتم املر�أة وحقوقها ال�سيا�سية وامل�شاركة يف ال�سلطة؟
�أو ملن منع التحقيق بجرمية الع�صر؟»
وتختم الكاتبة بالقول“ :يف مثل �أو�ضاعنا �أن تنتخب
�صح يعني �أن تقطع ال�ط��ري��ق على الأ� �س��و�أ ،وه��ذا ما
ي�سمى باالنتخاب املفيد� ،أن تنتخب املر�شح ال�سيادي
ال ��ذي ل��دي��ه احل ��ظ ب��ال�ن�ج��اح ح�ت��ى ول ��و مل ي�ك��ن من
تف�ضله ،هذا قد مينع املر�شح ال�سيء من النجاح� ،إنه
االق�ت�راع اال�سرتاتيجي ال��ذي ق��د يحفظ لبنان من
الزوال يف حال ا�ستيالئهم على ال�شرعية».

 % 60ن�سبة �أولية القرتاع املغرتبني يف االنتخابات اللبنانية
ُي �ت��اح ف�ي�ه��ا ل�ل�م�غ�ترب�ين املخولني
االقرتاع امل�شاركة يف انتخاب النواب
الـ.128
وخ�ل��ال م ��ؤمت ��ر ��ص�ح�ف��ي يف مقر
وزارة اخل��ارج �ي��ة� ،أع �ل��ن ال�سفري
ه � ��ادي ه��ا� �ش��م م ��ن جل �ن��ة مراقبة
انتخابات املغرتبني “لدينا ن�سبة
ع ��ام ��ة ب � �ح� ��واىل  60يف امل� �ئ ��ة يف
العامل كله ما يعني �أن � 128ألفاُ
�إىل � 130ألفاً” �شاركوا يف عملية
االقرتاع.
و�أ��ض��اف “هذه ن�سبة جيدة جداً”،

م�شريا �إىل �أن “الأرقام �أولية ،على
�أن تن�شر الأرق��ام النهائية” يف يوم
االنتخابات يف � 15أيار-مايو.
ويف انتخابات العام  ،2018الأوىل
التي �شارك فيها املغرتبون ،بلغت
ن���س�ب��ة م �� �ش��ارك �ت �ه��م  56يف املئة،
�إذ � �ص �وّت ن�ح��و خ�م���س�ين �أل �ف �اً من
�إجمايل قرابة ت�سعني �ألفاً �سجلوا
�أ�سماءهم.
وب �ك �ل �ت��ي احل ��ال� �ت�ي�ن ،ي �ع �ت�بر عدد
امل �� �س �ج �ل�ي�ن وال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن �ضئي ً
ال
لوجود ماليني اللبنانيني يف �أنحاء

العامل.
وب �ع��د ان �ت �ه��اء ع�م�ل�ي��ات الت�صويت،
بد�أت عملية نقل �صناديق االقرتاع
بعد �إقفالها بال�شمع الأح�م��ر عرب
� �ش��رك��ة � �ش �ح��ن خ��ا� �ص��ة اىل لبنان
لإي��داع �ه��ا امل���ص��رف امل��رك��زي ،على
�أن يتم احت�ساب الأ��ص��وات يف ختام
االنتخابات.
واالنتخابات الربملانية هي الأوىل
ب �ع ��د ان �ت �ف��ا� �ض��ة � �ش �ع �ب �ي��ة ع ��ارم ��ة
� �ش �ه��ده��ا ل �ب �ن��ان خ ��ري ��ف 2019
طالبت بتنحي الطبقة ال�سيا�سية

وح ّملتها م�س�ؤولية التدهور املايل
واالقت�صادي والف�ساد ال��ذي ينخر
م�ؤ�س�سات الدولة.
وينظر كرث �إىل االنتخابات كفر�صة
ل �ت �ح��دي ال���س�ل�ط��ة ،رغ ��م �إدراك �ه ��م
�أن ح�ظ��وظ امل��ر��ش�ح�ين املعار�ضني
وامل�ستقلني لإح��داث تغيري �سيا�سي
�ضئيلة يف بلد يقوم على املحا�ص�صة
الطائفية و�أنهكته �أزمات مرتاكمة.
وعلى وقع االنهيار االقت�صادي ومع
تدهور نوعية احلياة خالل العامني
امل��ا��ض�ي�ين ،اخ �ت��ارت ع��ائ�لات كثرية

وخريجون جامعيون جدد و�أطباء
وممر�ضون وغريهم الهجرة ،بحثاً
ع��ن ب��داي��ات ج��دي��دة بعدما فقدوا
الأم��ل بالتغيري واملحا�سبة .ويع ّلق
املر�شحون امل�ستقلون واملعار�ضون
�آمالهم على �أ�صوات ه�ؤالء.
وب �ح �� �س��ب ت �ق��ري��ر ن �� �ش��رت��ه مبادرة
الإ�� �ص�ل�اح ال �ع��رب��ي ،وه ��ي منظمة
بحثية تتخذ من باري�س مقراً لها،
ال�شهر احل��ايل ،فقد اختار �ستة يف
املئة من الناخبني يف اخل��ارج العام
 2018م��ر� �ش �ح�ين ع �ل��ى قوائم
امل �ع��ار� �ض��ة ،يف ح�ي�ن اخ �ت��ار 94%
مر�شحني من الأح ��زاب ال�سيا�سية
التقليدية.

ال�صومال ..حركة «ال�شباب» تو�سع نفوذها وحتا�صر «بعثة االحتاد»
•• مقدي�شو-وكاالت

�شهد ال�صومال جمزرة مروعة يف هجوم حلركة “ال�شباب”
الإرهابية على قاعدة ع�سكرية كبرية ت�ضم قوات االحتاد
الإفريقي ،بينما ت�ستغل احلركة املتطرفة الأزمة ال�سيا�سية
التي ت�شهدها البالد لأجل تو�سيع نفوذها.
ووفق و�سائل �إعالم حملية ف�إن م�سلحني مدججني بال�سالح
م��ن ح��رك��ة “ال�شباب” ه��اج�م��وا ال�ق��اع��دة ال�ب��ورون��دي��ة يف
الباراف ،على بعد حوايل  160كيلوم ً
رتا �شمال العا�صمة
مقدي�شو ،من اجتاهات خمتلفة فجر الثالثاء.
و�أ�شارت �إىل �أن انتحاريًا ب�سيارة ملغومة اقتحم البوابات
الرئي�سية ل�ل�ق��اع��دة ،مم��ا �سمح لباقي العنا�صر بدخول
املع�سكر ،حيث ا�شتبكوا يف قتال عنيف م��ع جنود االحتاد
الإف ��ري �ق ��ي مل ��دة � �س��اع��ة ت �ق��ري �ب��ا .وب�ي�ن�م��ا ك���ش��ف اجلي�ش
البوروندي عن مقتل ع�شرة جنود بورونديني و�إ�صابة 25
بجروح وفقدان خم�سة �آخرين ومقتل  20مهاجما ،زعمت
حركة “ال�شباب” يف بيان ُن�شر على ح�ساب تابعة لها� ،أن
عنا�صرها قتلوا  59جنديًا �أثناء �سيطرتهم على القاعدة،
لكن ال�سلطات مل ت��ؤك��د ه��ذه امل��زاع��م وال ع��دد ال�ضحايا
املحتملني ،وهذه هي املرة الثانية التي تنفذ فيها احلركة
هجوما على املع�سكر ذاته هذا العام.
�إرهاب يتنامى
وتعقيبا على ال��واق�ع��ة ،ق��ال الأك��ادمي��ي ال���ص��وم��ايل ،عبد
ال��ويل �شيخ حممد� ،إن هناك ع��دة ع��وام��ل جمتمعة وراء
تنامي �إره��اب حركة “ال�شباب” الإره��اب�ي��ة بينها عوامل
خارجية و�أخرى داخلية.
و�أ� � �ض ��اف ��ش�ي��خ حم �م��د ،يف ت �� �ص��ري �ح��ات لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن العوامل اخلارجية ،من بينها ان�سحاب القوات
الأمريكية ،مثلت �ضربة قا�صمة يف ظهر القوات احلكومية

التي تقاتل عنا�صر “ال�شباب” ،وكذلك انتهاء تفوي�ض
بعثة “�أمي�صوم” و�إح�ل�ال ق��وة ج��دي��دة وغ�ي�ره م��ن عدم
اال�ستقرار ،وقطع االحتاد الأوروبي جزءا كبريا من متويله
لبعثة االحتاد الإفريقي.
و�أ�� �ش ��ار �إىل �أن جن ��اح ح��رك��ة ط��ال �ب��ان يف ال���س�ي�ط��رة على
�أف�غ��ان���س�ت��ان ك ��ان مب�ث��اب��ة حم�ف��ز ك�ب�ير ل�ك��اف��ة اجلماعات
الإرهابية ح��ول العامل وبينها ال�شباب يف ال�صومال ،مما
�أدى لتكثيف هجماتها وزيادة ال�ضغط على الأجهزة الأمنية
ومن ثم ال�سيطرة على بع�ض املدن.

�أم��ا العوامل الداخلية ،وفق �شيخ حممد ،ف�إنها تتمثل يف
اخلالفات ال�سيا�سية بني قادة ال�صومال وحماوالت رئي�س
البالد ،حممد عبد اهلل فرماجو� ،إىل متديد واليته ب�أي
طريقة وهو ما ا�ستغلته احلركة الإرهابية يف تو�سيع رقعة
تواجدها ،من جراء عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي.
و�أو�ضح �أن احلركة ا�ستغلت ان�شغال البالد خالل الفرتة
املا�ضية باالنتخابات واخلالفات حولها وما نتج عنه من
ف��راغ �أم�ن��ي ،حيث ت��رك��ز م�ؤ�س�سات ال��دول��ة على الأو�ضاع
ال�سيا�سية �أكرث من تركيزها على تعزيز الو�ضع الأمني.

وج��اء الهجوم يف الوقت ال��ذي �أدى فيه ال�صومال اليمني
الد�ستورية للربملان اجلديد يف � 14أب��ري��ل ،وم��ن املتوقع
�إج��راء انتخابات رئا�سية يف وقت الحق من هذا العام ،بعد
�أكرث من عام من الت�أخري ب�سبب الأزمة ال�سيا�سية.
و�أدان االحت ��اد الإف��ري�ق��ي ال�ه�ج��وم ال��ذي و�صفه بال�شنيع
�ضد ق��اع��دة لقواته يف ال�صومال م��ن قبل عنا�صر حركة
“ال�شباب” الإرهابية و�أ�سفر عن مقتل جنود بورونديني،
م �� �ش �ي��دا ب ��ال ��دور ال � ��ذي ت �ق��وم ب ��ه ق � ��وات ح �ف��ظ ال�سالم
البوروندية بالبعثة.
وج ��دد ،يف ب�ي��ان ،ال�ت��أك�ي��د على �أن ه��ذا “الهجوم ال�شنيع
لن يقلل من ت�صميم ق��وات نظام بعثة االحت��اد الأفريقي
االنتقالية يف ال�صومال” ،م���ش��ددا على “التزام التكتل
امل�ستمر والثابت بدعم احلكومة وال�شعب ال�صوماليني يف
�سعيهم لتحقيق ال�سالم والأمن امل�ستدامني».
كما دع��ا رئي�س املفو�ضية ،مو�سى فكي حم�م��د ،املجتمع
الدويل �إىل زيادة الدعم املقدم للأجهزة الأمنية ال�صومالية
مبا يتنا�سب مع التحديات الأمنية املطروحة.
ويف مطلع �أب��ري��ل امل��ا��ض��ي�� ،ص�وّت جمل�س الأم ��ن الدويل
ب�إجماع �أع�ضائه على ت�شكيل ق��وة جديدة تابعة لالحتاد
الإفريقي حلفظ ال�سالم يف ال�صومال تتمثل مهمتها يف
مكافحة �إرهاب حركة ال�شباب حتى نهاية .2024
وح�ل��تّ ال�ق��وة اجل��دي��دة التي �أُط�ل��ق عليها ا�سم “�أمتي�س”
حمل القوة ال�سابقة “�أمي�صوم” (مهمة االحتاد الإفريقي
يف ال�صومال) ،ويبلغ عدد �أف��راد هذه القوة اجلديدة 20
�أل��ف ع�سكري و�شرطي وم��دين� ،سيخف�ض ب�شكل تدريجي
�إىل ال�صفر بحلول  31دي�سمرب .2024
و�سيتم يف مرحلة �أوىل خف�ض العدد مبقدار  2000جندي
بحلول  31دي�سمرب  ، 2022ثم عمليات خف�ض متتالية
يف نهاية ك��ل مرحلة (م��ار���س  2023و�سبتمرب 2023
ويونيو  2024ودي�سمرب  )2024وفقاً لن�ص القرار.
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عوا�صم
�سرتا�سبورغ
يتوقع �أن يغتنم الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون ال��ذي �أعيد
ان�ت�خ��اب��ه ح��دي�ث��ا ،رم��زي��ة ذك ��رى ال�ت��ا��س��ع م��ن �أي��ار-م��اي��و وزيارته
ل�سرتا�سربوغ ،للرتويح لأوروب��ا اقوى وم�ستعدة الجناز �إ�صالحات
لتلبية تطلعات مواطنيها .واالثنني �أي�ضا يتوجه ماكرون �إىل برلني
خم�ص�صا على جري العادة ،زيارته الر�سمية الأوىل بعد �إعادة انتخابه
للم�ست�شار الأمل ��اين اوالف �شولت�س يف دع��م لل�صداقة الفرن�سية-
الأملانية “مع رمزية �أق��وى بعد مع تزامنها مع ي��وم �أوروبا” على
ما �شدد ق�صر الإل�ي��زي��ه .ففي التا�سع من �أي��ار/م��اي��و يُحتفل بيوم
اوروبا وبذكرى انت�صار رو�سيا على �أملانيا النازية يف العام  1945مع
عر�ض ع�سكري مهيب يف ال�ساحة احلمراء مبو�سكو يف خ�ضم حرب
�أوكرانيا يف ما اعتربته الرئا�سة الفرن�سية “مواجهة بني منوذجني”
لل�سلطة .فمن جهة يف �سرتا�سبورغ مبنا�سبة اختتام امل�ؤمتر حول
م�ستقبل �أوروب ��ا “�سيكون هناك ت�أكيد على ق��وة الدميوقراطيني
الليرباليني وتنوعهم وعلى حرية التعبري” .ويف اجلهة املقابلة يف
مو�سكو “ت�أكيد للقوة ولنموذج يقوم على الرجعية التاريخية يهرق
الدماء على �أر�ض اوكرانيا» .يف مقر الربملان الأوروبي يهدف خطاب
�إمي��ان��وي��ل م�ك��ارون �إىل “تلقف اق�تراح��ات امل��واط�ن�ين وط��رح بع�ض
الرهانات على خلفية احلرب يف �أوكرانيا” على ما �أو�ضحت الرئا�سة
الفرن�سية.
بكني
ق��ال جي�ش ال�ت�ح��ري��ر ال�شعبي ال�صيني �أم ����س االث �ن�ين �إن القوات
امل�سلحة ال�صينية �أج��رت جولة �أخ��رى من التدريبات بالقرب من
تايوان الأ�سبوع املا�ضي لتح�سني العمليات القتالية امل�شرتكة بعد
�أن ر�صدت اجل��زي��رة التي تطالب ال�صني بال�سيادة عليها زي��ادة يف
الأن�شطة الع�سكرية ال�صينية .وعلى مدار العامني املا�ضيني ،ت�شكو
تايوان من الأن�شطة الع�سكرية ال�صينية املتكررة بالقرب منها والتي
يرتكز معظمها يف اجل��زء اجلنوبي واجل�ن��وب الغربي من منطقة
حتديد الدفاع اجلوي للجزيرة� .سارعت القوات اجلوية التايوانية
ي��وم اجلمعة لتحذير  18ط��ائ��رة �صينية دخ�ل��ت منطقة حتديد
الدفاع اجلوي للجزيرة ،و�أفادت بحدوث املزيد من التوغالت يومي
ال�سبت والأحد و�إن كان ذلك با�ستخدام عدد �أقل من الطائرات.
وقالت قيادة املنطقة ال�شرقية بجي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني يف
بيان �إن القوات البحرية واجلوية نفذت تدريبات من اجلمعة �إىل
الأحد يف مناطق تقع �إىل �شرقي وجنوب غربي تايوان.
و�أ�ضافت دون اخلو�ض يف التفا�صيل �أن التدريبات تهدف �إىل “اختبار
وحت�سني القدرة القتالية امل�شرتكة للخدمات املتعددة والأ�سلحة».
وقالت وزارة الدفاع التايوانية �إن العتاد الذي ا�ستخدم يف التدريبات
�شمل قاذفات ومقاتالت وطائرات م�ضادة للغوا�صات.

كين�شا�سا
ق� ��ال ث�ل�اث��ة م ��ن ق � ��ادة امل �ج �ت �م��ع امل � ��دين يف ج �م �ه��وري��ة الكوجنو
الدميقراطية �إن ع�شرات قتلوا وفقد كثريون بعد �أن داهم م�سلحون
مع�سكرا للتعدين ق��رب ب�ل��دة م��وجن��وال��و يف �إق�ل�ي��م �إي �ت��وري ب�شرق
جمهورية الكوجنو الدميقراطية يوم الأحد.
و�أكد املتحدث با�سم اجلي�ش جولز جنوجنو ت�سيكودي وقوع هجوم
مميت يف مع�سكر للتعدين بالقرب من موجنوالو ،لكنه مل يذكر
ع��دد ال�ضحايا .وق��ال املتحدث يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء الأحد
“يف ال�ساعات التالية �سنعرف العدد الدقيق للقتلى” .و�أ�ضاف �أن
“اجلي�ش يعمل ليل نهار للق�ضاء متاما على اجلماعات امل�سلحة
هنا يف �إيتوري»� .أ�شارت تقديرات قادة املجتمع املدين �إىل مقتل ما
ب�ين  30و� 50شخ�صا .وق��ال �أح��ده��م �إن امل�ست�شفى املحلي يكتظ
بعدد ال�ضحايا� .ألقى دي��ودوين ل��وزا ،الذي يقود �إح��دى جمموعات
املجتمع املدين يف �إيتوري ،باللوم يف القتل على ميلي�شيا كوديكو التي
ا�شتهرت مبهاجمة مع�سكرات املدنيني .وقالت ال�سلطات �إن مقاتلي
كوديكو قتلوا � 18شخ�صا يف كني�سة ال�شهر املا�ضي و� 60آخرين يف
خميم للنازحني يف فرباير �شباط .ومل يت�سن ل��روي�ترز الو�صول
�إىل املجموعة للتعليق ي��وم الأح��د .تعترب الهجمات على املدنيني
من املخاطر اليومية يف الأقاليم ال�شرقية للكوجنو ،حيث تتنازع
جمموعات مثل كوديكو وغريها من امليلي�شيات املتحاربة ،ف�ضال عن
فرع حملي تابع لتنظيم داع�ش الإرهابي على الأرا�ضي واملوارد.

ال�سويد حت�سم موقفها من ع�ضوية الناتو الأحد

•• �ستوكهومل�-أ ف ب

يقرر احل��زب اال��ش�تراك��ي الدميقراطي احل��اك��م يف ال�سويد الأح��د م��ا �إذا كان
�سيدعم تر�شح ب�ل�اده ال�ت��اري�خ��ي لع�ضوية حلف �شمال الأط�ل���س��ي (الناتو)،
حلمايتها من رو�سيا .وقالت املتحدثة با�سم احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي
جوليا غراب لوكالة فران�س بر�س �إن “احلزب �سيعلن موقفه يف � 15أيار/مايو».
ريا يف اخلط ال�سابق حلزب
يرى حمللون �أن دعم الع�ضوية �سي�شكل انعطافاً كب ً
رئي�سة ال��وزراء ماغدالينا �أن��در��س��ون ،و�سيمهد الطريق �أم��ام تر�شح ال�سويد.
وب��دع��م ال�ن��واب اال�شرتاكيني الدميقراطيني� ،سيتم �ضمان �أغلبية كبرية يف
ال�برمل��ان ال�سويدي للرت�شح ،فيما يتوقع �أن ت�ضفي فنلندا امل�ج��اورة ،الطابع
الر�سمي على تر�شيحها يف الأيام املقبلة .بقيت ال�سويد وفنلندا خارج التحالفات
الع�سكرية منذ عقود .وكان اال�شرتاكيون الدميقراطيون ال�سويديون ،القوة
ال�سيا�سية الرئي�سية املعار�ضة للع�ضوية ،منذ �إن�شاء حلف �شمال الأطل�سي يف
عام  ،1949وهو خط �أع��ادوا ت�أكيده يف م�ؤمترهم الأخري يف ت�شرين الثاين/
ن��وف�م�بر .ل�ك��ن ال ��ر�أي ال �ع��ام وال�ع��دي��د م��ن ال �ق��ادة ال�سيا�سيني م��ال��وا ل�صالح
الع�ضوية ،ب�سبب القلق ال�ن��اج��م ع��ن ال�غ��زو ال��رو��س��ي لأوك��ران �ي��ا .يتعني على
احلكومة والأح ��زاب املمثلة يف ال�برمل��ان تقدمي مراجعة ا�سرتاتيجية جديدة
اجلمعة بهدف تو�ضيح اخليار ب�ش�أن الناتو .يتعني على الرئي�س الفنلندي �سويل
نيني�ستو �أن يعلن موقفه ال�شخ�صي من الرت�شح اخلمي�س ،بينما يتوقع �أن يعلن
احلزب اال�شرتاكي الدميقراطي الفنلندي ،احلاكم �أي�ضاً عن موقفه ال�سبت.
ظلت ال�سويد وفنلندا حمايدتني ر�سمياً خ�لال احل��رب ال�ب��اردة ،وبقيتا خارج
احللف الأطل�سي بعد �سقوط االحت��اد ال�سوفياتي ،لكنهما اقرتبتا من احللف
الذي تقوده الواليات املتحدة منذ الت�سعينيات.
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مع �أزمة الت�شكيل احلكومي ..منازل عراقية تت�شح بال�سواد يوميا
•• بغداد-وكاالت
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و�صلت �شظايا �أزم��ة تعطل ت�شكيل احلكومة يف ال�ع��راق �إىل �أن تت�شح
منازل جديدة بال�سواد كل ي��وم مع �سقوط �أبنائها قتلى يف النزاعات
الع�شائرية التي تفاقمت حدتها الأيام الأخرية.
وت��دخ�ل��ت �شخ�صيات دينية واجتماعية لتهدئة الأو� �ض��اع يف مدينة
ال�صدر� ،شرقي ب�غ��داد ،بعد �صدام م�سلح �أول �أول �أم�س ال�سبت بني
ع�شريتني �أ�شعلتا البلدة بالر�صا�ص احلي.
�أما حمافظة مي�سان ،فعقدت �إدارتها م�ؤمترا للم�صاحلة بني ع�شائرها
بعد مقتل �شيخ ع�شرية وقيادي يف ميلي�شيا “�سرايا ال�سالم” التابعة
للتيار ال�صدري على يد م�سلحني “ث�أراً” لع�شريتهم ،الأي��ام اخلم�سة
املا�ضية.

وي�سجل ال �ع��راق� ،سنويا �أرق��ام��ا ك�ب�يرة يف ع��دد ال�ن��زاع��ات الع�شائرية
و�ضحاياها ،خا�صة جنوب البالد يف الب�صرة ،وتليها حمافظات ذي قار،
ومي�سان ،ووا�سط ،ف�ضال عن �شرق بغداد� ،إال �أن وترية النزاعات زادت
مع ان�شغال الدولة ب�أزمة ف�شل ت�شكيل حكومة جديدة رغم م��رور 6
�أ�شهر على االنتخابات ،ومع ال�ضيقات االقت�صادية املتالحقة.
وعا�ش النا�س يف مدينة ال�صدر نهارا كامال على �أ�صوات الر�صا�ص بني
ع�شريتني .ويو�ضح علي ح��امت ،مواطن يف املدينة ملوقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن قتاال ن�شب بني ع�شريتي البي�ضان و�آل �شميل بعد اعتداء
فرد من الثانية على �آخر من الأوىل ،وانتهى النزاع بتدخل رجال دين
والع�شائر الأخرى.
وع��ن دور ال���ش��رط��ة ي �ق��ول“ :ح�ضروا كمتفرجني؛ خ�شية املالحقة
الع�شائرية لهم»� .أما حي الكمالية �شرقي العا�صمة ،فتمت ت�سوية خالف

�أور�سوال فون دير الين وزيلين�سكي يبا�شران اخلطوة الأوىل يف درا�سة ملف الع�ضوية

•• الفجر -خرية ال�شيباين
تعمل احلرب يف �أوكرانيا على تغيري مركز الثقل
يف االحت���اد الأوروب�����ي :تكت�سب دول البلطيق
وبولندا ورومانيا وزن ًا ،ناهيك عن التو�سيع املحتمل
يف امل�ستقبل.
يف و�سائل الإع�لام الدولية ،تبدو كاجا كال�س
حا�ضرة يف ك��ل م��ك��ان .فعندما ال جتيب رئي�سة
ال���وزراء الإ�ستونية على �أ�سئلة قناة �سي ان ان
الأمريكية ،تكتب مقاالت يف الأ�سبوعية الربيطانية
الإيكونومي�ست� ،أو يف نيويورك تاميز.
ويف ب��رل�ي�ن ،يف ن�ه��اي��ة �أب ��ري ��ل ،تركت
املحامية ال�سابقة البالغة من العمر
 44عامًا ب�صمتها يف خطاب“ ،الغاز
ق��د يكون باهظ الثمن ،لكن احلرية
ال تقدر بثمن” ،قالت للأملان الذين
كانوا حينها حذرين ب�ش�أن فكرة فر�ض
حظر على النفط والغاز الرو�سي.
بف�ضل لغتها الإجنليزية املمتازة،
وق��درت�ه��ا ع�ل��ى االت���ص��ال والتوا�صل،
جت�سد كاجا كال�س ب�شكل مثايل هذا
اجل�ي��ل اجل��دي��د م��ن ال�ق��ادة يف �أوروب ��ا
ال�شرقية ال�سابقة ،امل�صممون الآن على
ال�ت��أث�ير يف ال���ش��ؤون الأوروب �ي��ة .ففي
دول البلطيق ،ولكن � ً
أي�ضا يف جمهورية
الت�شيك و�سلوفاكيا وكرواتيا وبلغاريا،
وقريبًا يف �سلوفينيا حيث خ�سر غري
ال�ل�ي�برايل يانيز جان�سا االنتخابات،
يتوىل امل�ؤيدون لأوروب��ا زمام الأمور.
وع �ل��ى خ��ط خم�ت�ل��ف مت ��ا ًم ��ا ،مل يعد
امل �ج��ري ف�ي�ك�ت��ور �أورب � ��ان والبولوين
ماتيوز موراويكي ،م�ضطرين لإثبات
قدرتهما على الت�أثري �أو منع الت�سويات
واحل�ل��ول الو�سط التي يتو�صل �إليها
 27يف بروك�سل.
م�شن احتجاج �شرياك
�إىل عمى الغرب
دفعت احلرب يف �أوكرانيا فج�أة دول
الكتلة ال�سوفياتية ال�سابقة �إىل دائرة
ال���ض��وء .ولأن �ه��م ع�ل��ى خ��ط املواجهة
�إ�ستونيا ال�صغرية ت�شرتك يف 300كيلومرت من احلدود تقريبًا مع رو�سيا
ولكن � ًأي�ضا لأنهم كانوا حم ّقني ،قبل
�أي ��ش�خ����ص �آخ � ��ر ،ب �� �ش ��أن فالدميري
بوتني وتعط�شه لل�صراع.
ميكن لباري�س �أو برلني �أو روما �أن
يع�ضوا �أ�صابعهم لأنهم مل ي�ستمعوا
�إليهم ،وك�أننا على النقي�ض من عام
 ،2003ع �ن��دم��ا اخ� �ت ��ارت “�أوروبا
اجلديدة” دعم الأمريكيني يف حربهم
��ض��د ال �ع��راق ،مم��ا �أث ��ار ا��س�ت�ي��اء جاك

��ش�يراك .وك��ان الرئي�س الفرن�سي قد
وبخ دول �أوروبا ال�شرقية ،معتربًا �أنها
“فوتت فر�صة لت�صمت».
ال� �ي ��وم ،مل ت �ع��د ال� � ��دول الأع�ضاء
“اجلديدة” يف االحت � ��اد الأوروب� � ��ي
ج� ��دي� ��دة ،ف �ث �م��ان �ي��ة م �ن �ه��ا (بولندا
وج �م �ه��وري��ة ال �ت �� �ش �ي��ك و�سلوفاكيا
و�إ��س�ت��ون�ي��ا والت�ف�ي��ا ول�ي�ت��وان�ي��ا واملجر
و�سلوفينيا) ينتمون �إىل النادي منذ
�أك�ثر من ثمانية ع�شر عامًا ،وو�صلت
ب�ل�غ��اري��ا وروم��ان �ي��ا ب�ع��د ذل ��ك بثالث
�سنوات ،عام  ،2007ويحتل اجلميع
حيزهم ال�سيا�سي كامال يف امل�ؤ�س�سات

دام �شهورا بني ع�شريتي “�آل عقيل” ،و”�شمر” التي ُقتل �أحد �أبنائها
على يد الع�شرية الأوىل ،وبح�سب �شاهد عيان ،فالت�سوية متت بتدخل
رجال الدين من مرجعية النجف .تعي�ش حمافظة مي�سان و�ضعا قلقا
بعد ت�صاعد عمليات الث�أر لتزهق �أرواح وت�صيب � 19شخ�صا م�ؤخرا،
وعقدت الإدارة املحلية م�ؤمترا للم�صاحلة بني ع�شائرها؛ خ�شية تنامي
الث�أر ،فيما انتقد وجهاء ما اعتربوه �ضعف القيادة الأمنية.
الكاتب �أحمد ل ��ؤي ،يحذر يف حديثه لـ”�سكاي نيوز عربية” من �أن
الو�ضع مبي�سان “خارج ال�سيطرة”؛ حيث ت�شهد قتل م��ن � 2إىل 3
�أف��راد يوميا رغم تعدد الأجهزة الأمنية فيها ما بني ال�شرطة وقوات
من اجلي�ش تابعة لقيادة عمليات مي�سان.
وال يعول الأهايل على م�ؤمتر امل�صاحلة ،ويقلل ال�شيخ ناظم ال�ساعدي،
�أحد امل�شاركني فيه من �أهميته قائال لـ”�سكاي نيوز عربية”“ :لدينا

�أكرث من  165ق�ضية قتل �سابقة يف املدينة ،ومل تقم ال�سلطات الأمنية
بحل جذري».
وع��ن ال�سبب ،لفت �إىل �أن��ه “يف ال�سابق ك��ان��ت ه�ن��اك جلنة يف قيادة
عمليات مي�سان تف�ض النزاعات؛ لأن �سلطة الدولة كانت �أق��وى من
�سلطة الع�شائر� ،أم��ا الإدارة الأمنية اجلديدة يف املحافظة فلم تنجح
بف�ض �أي ق�ضية يف الوقت احلايل».
بد�أ ت�صدع نظام الدولة العراقية مع �سقوط الدولة بالغزو الأمريكي
وال�ت��دخ��ل الإي� ��راين ع��ام  ،2003واالجت� ��اه ل�لا��س�ت�ق��واء بالطائفية
والع�شرية �أكرث من الدولة.
وا�ستحدثت وزارة الداخلية وحدة ل�ش�ؤون الع�شائر لك�سب ودها وت�سهيل
فر�ض القانون� ،إال �أن ف��ورة الع�صبيات القبلية تف�سد ما ت�سعى �إليه
الدولة.

ر�ؤ�ساء بولندا وليتوانيا و�إ�ستونيا والتفيا يف كييف �أثناء احلرب

م�صري �أوروبا �سيتغري ب�سبب احلرب

االحتاد الأوروبي :التحول الكبري نحو ال�شرق!...

�سي�صبح من املمكن �إن�شاء احتاد �أوروبي مكون من  36ع�ضوا ،رغم ا�ستحالة �إدارته بامل�ؤ�س�سات احلالية

�سي�ضطر الأوروبيون �إىل �إعادة التفكري ب�شكل جماعي يف �أ�ساليب البناء الأوروبي
الأوروب �ي��ة ،حتى لو مل ي�ق��ودوا حاليًا
�أ ًي ��ا م�ن�ه��ا“ .مل �أ��ش�ع��ر ب ��أي اختالف،
ل �ق��د مت �أخ � ��ذ ت��ر� �ش �ي �ح��ي ف � ��ورا على
حممل اجلد” ،يتذ ّكر رئي�س الوزراء
الروماين ال�سابق دات�شيان �سيولو�س،
�أح��د القالئل ال��ذي��ن ت��ر�أ��س��وا م�ؤخ ًرا
جمموعة يف ال�برمل��ان الأوروب ��ي ،وهي
جمموعة الو�سطيني يف رينيو.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ي��رف����ض ممثلو
هذه البلدان �أن يتم ت�صنيفهم ب�شكل
ع� ��ام ع �ل��ى �أن� �ه ��م “من دول �أوروب� � ��ا
ال�شرقية” ،فم�صالح رومانيا لي�ست
م�صالح �إ��س�ت��ون�ي��ا ،مثلما ان م�صالح
ف��رن���س��ا ل�ي���س��ت م���ص��ال��ح هولندا...
“انهم ي�صححون لنا” ،يهم�س م�صدر
فرن�سي يف بروك�سل.

ل �ق��د �أدى ال ��وب ��اء ث��م احل� ��رب �إىل
ت�سريع �إع ��ادة ال �ت��وازن ،حتى ل��و ظل
مركز ثقل االحت��اد الأوروب ��ي ً
را�سخا
بقوة يف الغرب يف الوقت احلايل ،على
طول املحور الفرن�سي الأملاين“ .يجب
�أال نخلط بني مركز الثقل اجلغرايف
وم��رك��ز ال�ث�ق��ل ال���س�ي��ا��س��ي املرتبطني
ب��ال �ق��وة االقت�صادية” ،ي ��ؤك��د �أحد
الدبلوما�سيني .يف الواقع ،ف�إن الناجت
املحلي الإج�م��ايل يف ال�شرق مل يلحق
بعد ب��ذاك امل��وج��ود يف ال �غ��رب ،ث��م ان
بولندا ،يف �أي��دي القوميني من حزب
ال �ق��ان��ون وال �ع��دال��ة ،ال ت�ل�ع��ب دوره ��ا
كقاطرة.
�أخ�ي��رً ا ،ن� ��ادرًا م��ا ت�ق��دم دول و�سط
و�شرق �أوروبا مقرتحات ميكن �أن تكون

مبثابة �أ�سا�س حلل و�سط �أوروبي� .إنهم
يكتفون بالدفاع عن م�صاحلهم ،حتى
لو كانت كاجا كال�س قد قدمت م�ؤخ ًرا
اق�ت�راح ��ات م�ل�ح��وظ��ة ل�ل�ت��و��ص��ل �إىل
�إج �م��اع ح��ول ف��ر���ض حظر على الغاز
وال�ن�ف��ط ال��رو� �س �ي�ين“ .هناك املزيد
م��ن ال �ت ��وازن ،وامل��زي��د م��ن اال�ستماع
�إىل ممثلي ه��ذه ال ��دول ،ولكن هناك
� ً
أي�ضا احلر�ص على عدم اتخاذ قرارات
مت�سرعة للغاية من �ش�أنها �أن حتوّل
م��رك��ز الثقل �إىل ال�شرق دون تقدير
اب� �ع ��اد ذلك” ،ي�ل�خ����ص م �ط �ل��ع على
كوالي�س بروك�سل.
نحو �أوروبا 36؟
يف الواقع ،رمبا يكون حتول �أوروبا

ن �ح��و ال �� �ش ��رق م �� �س ��أل��ة وق� ��ت فقط.
ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون ل�لاحت��اد الأوروب� ��ي
ع��ام  2050وج��ه خمتلف مت��ا ًم��ا ...
يتم ط��رح م�س�ألة تو�سيعه الآن بحدة
متجددة.
و”هذا ه��و امل�شروع الأوروب ��ي الكبري
لل��أ� �ش �ه��ر املقبلة” ،ي � ��رى م�صدر
فرن�سي.
ل �ق��د ق��دم��ت �أوك ��ران� �ي ��ا ّ
تر�شحها،
ب �ع��د �أرب� �ع ��ة �أي� � ��ام م ��ن ب� ��دء الهجوم
الرو�سي ،ويف � 8أب��ري��ل بكييف� ،أكدت
رئ �ي �� �س��ة امل �ف��و� �ض �ي��ة الأوروب � � �ي� � ��ة� ،أن
ال��دول��ة املنكوبة تنتمي �إىل “الأ�سرة
الأوروبية” ،و�س ّلمت �أور�سوال فون دير
الين ا�ستبيانني للرئي�س فولودميري
زيلين�سكي ،وه��ي اخل�ط��وة الأوىل يف

درا�سة ملف الع�ضوية.
ب �ع��د ث�ل�اث ��ة �أي � � ��ام� � ،س �ل��م املفو�ض
الأوروب ��ي للتو�سع ،ب�شكل �أك�ثر تكتم،
نف�س الوثائق �إىل مولدوفا وجورجيا.
وح �ت��ى ل ��و ظ �ل��ت احل � ��رب ونتائجها
تت�صدر االول��وي��ات ،ف ��إن الأوروبيني
ي�ع��رف��ون �أن ��ه �سيتعني عليهم تناول
املو�ضوع.
ومي�ك��ن للمفو�ضية �أن ت�صدر ر�أيها
ب�ش�أن �أوكرانيا يف مطلع �شهر يونيو.
غ�ي�ر ان دول ال �ب �ل �ق��ان ال �� �س��ت التي
تنتظر يف غرفة االنتظار منذ �سنوات،
ال ت�ن��وي ال�ب�ق��اء على ج��ان��ب الطريق
� ً
أي�ضا .وملواجهة النفوذ الرو�سي ،ال بد
� ً
أي�ضا من تزويدها ب�إجابات.
اذن� ،سي�صبح من املمكن �إن�شاء احتاد

لقد �أدى الوباء ثم احلرب �إىل ت�سريع �إعادة التوازن ،حتى لو ظل مركز الثقل ً
را�سخا بقوة يف الغرب
حتول �أوروبا نحو ال�شرق م�س�ألة وقت ،وقد يكون لالحتاد الأوروبي عام  2050وجه خمتلف متامًا

رئي�س الوزراء الإيطايل اال�سبق �إنريكو ليتا ،يدعو �إىل احتاد كونفدرايل

كاجا كال�س تنبه االملان

تريد االنف�صال عن بريطانيا

مي�شيل �أونيل�...أول زعيمة من «�شني فني» يف �إيرلندا ال�شمالية
•• بلف�سات-وكاالت

بعد الفوز التاريخي حلزبها “�شني فني” يف االنتخابات الربملانية الأحد،
من املق ّرر �أن ت�صبح مي�شيل �أونيل ،رئي�سة حلكومة �إيرلندا ال�شمالية لت�صبح
ال�سيا�سية الأوىل من حزب “�شني فني” التي تتزعم �إيرلندا ال�شمالية.
تتحدر �أونيل من عائلة جمهورية �إيرلندية م�شهورة يف كلونوي ،مقاطعة
ت �ي�رون .ك��ان وال��ده��ا ب��ري �ن��دان دوري ����س �سجيناً م��ن اجل�ي����ش اجلمهوري
الإي��رل �ن��دي ،وعمها ب��ول دوري ����س ه��و �أح��د ث�لاث��ة م��ن اجلي�ش اجلمهوري
الإيرلندي ُقتلوا بر�صا�ص القوات اخلا�صة يف � .1991أما ابن عمها غاريث
دوري����س ،فهو ع�ضو يف اجلي�ش اجلمهوري الإي��رل�ن��دي و�أُ��ص�ي��ب بر�صا�ص
اجلي�ش الربيطاين يف .1997ان�ضمت �أونيل �إىل حزب “�شني فني” بعد
ات�ف��اق اجلمعة العظيمة يف  1998عندما كانت يف الـ ،21وورث��ت مقعد

والدها الراحل يف الربملان .انتخبت لع�ضوية برملان �إيرلندا ال�شمالية يف
 ، 2007و�شغلت من�صب وزيرة الزراعة ،ثم وزيرة ال�صحة .بعد وفاة مارتن
ماكغيني�س يف  ،2017تو ّلت من�صب نائب رئي�س “�شني فني» .ويف مقابلة مع
“�سكاي نيوز” يف وقت �سابق هذا العام ،رف�ضت �أونيل الت�شكيك يف ا�ستعداد
ب��رمل��ان �إي��رل�ن��دا ال�شمالية لقبول رئي�س للحكومة م��ن ح��زب “�شني فني».
وقالت“ :نحن جمتمع انبثق من ال�صراع ،ولدينا ما�ض �صعب للغاية .علينا
�أن ندرك �أن لدينا جميعا جتربة خمتلفة متاماً عن املا�ضي»� .إىل ذلك ،دعت
�أونيل دبلن �إىل اال�ستعداد لإيرلندا موحدة نتيجة لربيك�ست .ونا�شدت حزب
املحافظني بزعامة جون�سون ،والوحدويني الإقرار ب�أن احلدود االيرلندية
امل�ث�يرة للجدل ،ه��ي نتيجة لقراراتهم اخلا�صة� .أون�ي��ل اع�ت�برت م��راراً �أن
“بريك�ست” �سي�ؤدي �إىل ا�ستفتاء �آخ��ر على �إع��ادة توحيد �إيرلندا .وقالت
ل�شبكة “�سكاي نيوز” الربيطانية�“ :أعتقد �أننا �أقرب من �أي وقت ،وحان

وقت التخطيط ،ولذا نقول للحكومة الربيطانية حان الوقت لال�ستعداد”.
وانتقدت احلكومة الربيطانية ،م�شرية �إىل �أن “ال�سنتني الأخريتني من
بريك�ست علمتنا �أن املحافظني لن يولوا م�صالح ال�شعب هنا الأولوية� ،سواء
كنتم وحدويني �أم قوميني �أو �شيئاً �آخر» .يف  ،2020ويف مقابلة م�شرتكة
مع �أرلني فو�سرت رئي�سة حكومة �إيرلندا يومها ،مع �شبكة “�سكاي نيوز”،
حتدّثت عن �أوجه الت�شابه بينهما� ،أمهات وبنات .و�أ�ضافت “النا�س يعتقدون
�أن ال�سيا�سيني �شعب منف�صل ،و�أننا بطريقة ما نعي�ش واقعاً خمتلفاً ،لكن
واقعنا هو نف�سه مثل �أي �شخ�ص �آخر» .وحتدّثت �أونيل ب�صراحة فقالت لأنها
كانت �أم�اً مراهقة يف الـ� ،16أ�صبحت ما هي عليه الآن .وقالت“ :لأين �أ ّم
يف �سن �صغرية ،جعلتني ما �أنا عليه� ،إم��ر�أة قوية ومكافحة .فمجرد �أين �أم
مراهقة غري متزوجة ،دفع املجتمع �إىل حماولة �إنهاء وجودي .لكني �ص ّممت
على �أن �أعمل بجد و�أعي�ش حياة جديدة البنتي».

�أوروبي مكون من  36ع�ضوا رغم انه
لن يكون بالإمكان ادارت��ه بامل�ؤ�س�سات
احل��ال �ي��ة :ف��ال �ق��رارات ا� �ص�لا بطيئة
وم��ره �ق��ة ب��ال �ـ  ،27ول��ذل��ك يتح ّتم
ابتكار �شيء �آخر.
ع �ل��ى �أع � �م ��دة جم �ل��ة الك�سربي�س
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ،دع � ��ا رئ �ي �� ��س ال� � � ��وزراء
الإي �ط��ايل الأ��س�ب��ق �إن��ري�ك��و ل�ي�ت��ا� ،إىل
احت��اد ك��ون�ف��درايل ي�ضم دائ ��رة ثانية
م��ن ال�ب�ل��دان .كما ق��ام ب��رن��ارد جويتا،
ع �� �ض��و ال�ب�رمل ��ان الأوروب � � � ��ي ،النائب
ع��ن ح��زب م��اك��رون ،بحملة م��ن �أجل
“�أوروبا متعددة ال�سرعات” ،يف مقال
حديث يف �صحيفة لوموند.
ثورة
يُظهر ج�يران اخلاطبني ت�أييدهم
لع�ضوية حقيقية يف ال �ن��ادي“ ،لكن
بني ب��دء عملية االن�ضمام والدخول،
هناك م�سافة ت�ستدعي �إع ��ادة النظر
فيها .يجب تقدمي بديل انتقايل لهم،
و�إمكانية االندماج يف االحتاد الأوروبي
ب�شكل تدريجي ،و�سيا�سة تلو �أخرى”،
يعتقد ال��روم��اين دات�شيان �سيولو�س،
الذي يعمل على هذا املو�ضوع.
فهل �سيكون م��ن ال���ض��روري تعديل
املعاهدات الأوروب�ي��ة لتكييف عمليات
�صنع القرار؟ كل هذه الأ�سئلة حتفز
مناق�شات خلف الكوالي�س.
«م�صري �أوروبا �سيتغري ب�سبب احلرب،
و�سن�ضطر �إىل �إع ��ادة التفكري ب�شكل
جماعي يف �أ�ساليب البناء الأوروبي”،
اع�ترف م�ست�شار بالإليزيه يف نهاية
ف�ب�راي ��ر“ .هذا م��و� �ض��وع ال ميكننا
جت��اه �ل��ه ،ول �ك��ن اح �ت �م��ال االنق�سام
الأوروب��ي قوي للغاية ب�ش�أنه” ،يرى،
قلقا ،من جانبه خبري يف امللف.
من املقرر �أن يلقي �إميانويل ماكرون
خ �ط��ا ًب��ا م�ه� ًم��ا يف � �س�ترا� �س �ب��ورغ يف 9
مايو ،مبنا�سبة تقدمي �أعمال م�ؤمتر
م�ستقبل �أوروب � ��ا .وي ��أم��ل البع�ض يف
ب��روك �� �س��ل� ،أن ي �ح��دد ب�ع����ض ال�سبل.
فبالن�سبة ل�ب�ل��د م�ث��ل ف��رن���س��ا ،مي ّثل
ال�ت��و��س�ي��ع ث ��ورة ه��ائ�ل��ة ،ح�ت��ى وان لن
ي�ت�ج����سّ ��د ق�ب��ل ع���ش��ر �أو خم�سة ع�شر
عامًا.
«م � � ��اذا ع ��ن ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال ��زراع �ي ��ة
امل �� �ش�ت�رك��ة ،ع �ل��ى � �س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال� ،إذا
ان�ضمت دول��ة يزيد ع��دد �سكانها عن
 40مليون ن�سمة مثل �أوك��ران�ي��ا �إىل
االحت��اد يومًا ما ؟ ،يفكر ب�صوت عالٍ
م��ن االن م�صدر �أوروب� ��ي .وم ��اذا عن
العالقة مع �أملانيا ،الأكرث توجهاً نحو
ال�شرق؟
يف الوقت الذي تت�ساقط فيه القنابل
على �أوكرانيا ،قد يبدو هذا الأفق بعيد
املنال ...لكنه احتمال ال مفر منه.

االحتاد الأوروبي ي�صر على
م�صادرة احتياطيات رو�سيا

•• بروك�سيل-رويرتز

قال جوزيب بوريل من�سق ال�سيا�سة اخلارجية يف االحتاد الأوروبي يف مقابلة
�أجرتها معه �صحيفة فاينن�شال تاميز �إن دول االحت��اد الأوروب��ي يجب �أن
تدر�س م�صادرة احتياطيات النقد الأجنبي الرو�سية املجمدة للم�ساعدة يف
دفع تكاليف �إعادة بناء �أوكرانيا بعد احلرب.
وف��ر���ض االحت��اد الأوروب ��ي وح�ل�ف��ا�ؤه الغربيون ق�ي��ودا على االحتياطيات
الدولية للبنك امل��رك��زي الرو�سي منذ �أن ب��د�أت البالد غزوها لأوكرانيا
والذي ت�صفه مو�سكو ب�أنه “عملية ع�سكرية خا�صة».
وقال بوريل لل�صحيفة �إنه �سيكون من املنطقي �أن يحذو االحتاد الأوروبي
ح��ذو ال��والي��ات املتحدة فيما فعلته ب�أ�صول البنك املركزي الأف�غ��اين بعد
�سيطرة طالبان على مقاليد احلكم هناك .وق��ال بوريل “لدينا امل��ال يف
جيوبنا ،وعلى �أحدهم �أن ي�شرح يل ال�سبب يف كون هذه اخلطوة جيدة فيما
يتعلق بالأموال الأفغانية ولي�ست جيدة بالن�سبة للأموال الرو�سية».
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ّ
يتوقف م�صري احلرب �أحيا ًنا على خط�أ ب�سيط يف التقدير

نحو حرب عاملية ثالثة؟ �سيناريوهات الت�صعيد اخلم�سة!...
•• الفجر –خرية ال�شيباين
من رو�سيا �إىل كوريا ال�شمالية ،عرب تايوان ،عديدة هي
تو�سع رقعة احلرب.
الظروف التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ّ
رو�سيا ت�ضرب دولة من الناتو
ت�سعى رو�سيا بكل الو�سائل لقطع م�صادر الإم��داد عن

الأوكرانيني مبا يف ذلك التز ّود بالأ�سلحة .ولهذا ال�سبب،
ال ي�ستبعد اجلرنال كري�ستوف جومارت ،مدير املخابرات
الع�سكرية من � 2013إىل  ،2017توجيه �ضربة رو�سية
�إىل قاعدة ع�سكرية يف بولندا“ .كل �شيء مير عرب بولندا.
�إذا مل يعد ب�إمكانهم التقدم يف �أوكرانيا ،فقد يغري الرو�س
ا�ستهداف قاعدة ع�سكرية تقع على اجلانب الآخ��ر من

احلدود ...هذا �أمر معقول ،و�سيكون و�سيلة � ً
أي�ضا الختبار
الناتو ،ودفع الأمريكيني والأوروبيني �إىل �أق�صى حدودهم “،
يرى اخلبري .وللقيام بذلك ،من املرجح �أن ت�ستخدم رو�سيا
�صواريخ بعيدة املدى ،والتي ميكن �إطالقها من �أوكرانيا .ومن
املحتمل �أن تكون القاعدة الواقعة بالقرب من جارو�سالف،
القريبة من احلدود ،وعلى بعد  110كيلومرتات من لفيف،

م�ستهدفة .امل�ؤكد� ،أن هذه ال�ضربة �ستثري رد فعل احللف
الأطل�سي“ .كيف �سيكون ر ّد الفعل هذا؟ �سيواجه التحالف
مع�ضلة” ،يو�ضح كري�ستوف جومارت .تن�ص امل��ادة  5من
معاهدة احللف الأطل�سي على رد املنظمة ب�أكملها يف حال
االعتداء على �أحد �أع�ضائها ،غري ان الن�صو�ص ال حتدد
الأ�شكال التي ميكن �أن يتخذها هذا الرد.
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19
حتليل
“الذهاب �إىل احل � ��رب ه ��و فتح
الطريق �أمام دوامة ال نعرف مداها،
وع��دم خو�ض احل��رب �سيكون � ً
أي�ضا
معقدًا للغاية.
ف �ف��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت�ط�ل��ب فيه
ال �� �س��وي��د وف �ن �ل �ن��دا االن �� �ض �م��ام �إىل
احل� � �ل � ��ف ،ال مي� �ك ��ن ال� � �ق � ��ول �إن� �ن ��ا
��س�ن�ح�م�ي�ه�م��ا ون �ح ��ن ب �� �ص��دد ترك
ع�ضو يتعر�ض للهجوم دون القيام
ب ��أي �شيء .ه��ذا هو بال�ضبط هدف
الرو�س� ،إظهار �أن الناتو منظمة ال
م���ص��داق�ي��ة لها” ،يعتقد اجلرنال
ج��وم��ارت .وم��ا الأك �ث�ر اح�ت�م��اال يف
عينيه؟ �أن يقرر الناتو توجيه �ضربة
مم��اث�ل��ة ل�ق��اع��دة ع�سكرية رو�سية:
“بالطبع مي�ك��ن ل�ل��رو���س ب�ع��د ذلك
اال�ستمرار ،ون�صل �إىل الت�صعيد».
ب� ��د ًال م��ن االن � ��زالق ن �ح��و �صراع
ن��ووي ،وال��ذي يود الطرفان تفاديه
لأنه �سيعني خطر التدمري النهائي
جل ��زء م ��ن ال �ك��وك��ب –ان “قنبلة
نووية تكتيكية هي �ضعف �أو ثالث
م ��رات ه�يرو��ش�ي�م��ا ،ي��ذ ّك��ر اجلرنال
ج��وم��ارت ،ويعتقد �أن ح��رب ق�صف
بني �أوروبا ورو�سيا ميكن �أن يرت ّتب
عليها ذلك .كما ان نق�ص القمح قد
يت�سبب يف حدوث جماعات يف العديد
من دول العامل ،مما يدفع ال�سلطات
ال�سيا�سية �إىل التموقع“ .هل ميكن
�أن نتخيل ان�ضمام دول من �إفريقيا
�أو جنوب �آ�سيا �إىل رو�سيا؟ كل �شيء
ممكن” ،يقول كري�ستوف جومارت.
وف��رن �� �س��ا؟ ي���ش�ير ال�ع���س�ك��ري �إىل
�أن � �ص��واري��خ رو� �س �ي��ا ب �ع �ي��دة املدى
ق��ادرة على �ضرب فرن�سا “يف ب�ضع
دقائق” .وال يوجد حال ًيا درع م�ضاد
ل�ل���ص��واري��خ ف �ع��ال ��ض��د ال�صواريخ
الرو�سية التي تفوق �سرعتها �سرعة
ال�صوت ،اال ان العك�س �صحيح � ً
أي�ضا.
وي���ش�ير ال���ض��اب��ط ال �ك �ب�ير� ،إىل �أن
موقع فرن�سا اجلغرايف ،البعيد عن
م�سرح القتال يخدمها ،و�أنه يف ظل
ال�ظ��روف القائمة ،لي�س ملو�سكو يف
الوقت احلايل “م�صلحة يف مهاجمة
فرن�سا ب�شكل مبا�شر».
فتح جبهة جديدة
على بعد كيلومرتين من احلدود
مع �أوكرانيا ،يعي�ش �سكان كوبا�سنا
على برميل ب ��ارود .ه��ذه القرية يف
تران�سني�سرتيا ،وه��ي منطقة تقع
يف �أق�صى �شرق مولدوفا ،ويديرها
انف�صاليون م��وال��ون ل��رو��س�ي��ا منذ
ع ��ام  ،1992ب �ع��د خ�م���س��ة �أ�شهر
من ح��رب �أهلية ،هي موطن لأكرب
م���س�ت��ودع ل�ل��ذخ�يرة ال�سوفياتية يف
�أوروب��ا ال�شرقية .يقال �إن � 22ألف
ط ��ن م ��ن امل � �ع ��دات خم ��زن ��ة هناك،
حتت حرا�سة اجلنود الرو�س الذين
رف�ضوا دخول مراقبني دوليني اليها
طوال ع�شرين عامًا.
يف � 26أب��ري��ل� ،أف� ��ادت ال�سلطات
املحلية يف تران�سني�سرتيا ب�إطالق
ن ��ار ع �ل��ى ك��وب��ا� �س �ن��ا ،وه ��ي معلومة
غ�ي�ر م � ��ؤك� ��دة .ف �ه��ل ك ��ان ��ت خدعة
ت�ه��دف �إىل زرع ال��ذع��ر؟ “يف �سياق
احل� � ��رب يف �أوك � ��ران � �ي � ��ا ،مي �ك��ن �أن
ي�صبح هذا امل�ستودع خرقة حمراء،
يخ�شى دبلوما�سي �أوروب ��ي .و�إذا مت
ا�ستهدافه من قبل �أح��د املتحاربني
�أو ذاك ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل انفجار
�ضخم” ،وجر تران�سني�سرتيا ومعها
مولدوفا �إىل احلرب.
ه ��ذا ال���س�ي�ن��اري��و ،ي�ج�ع��ل �أوروب � ��ا
ت ��رت �ع ��د .خ��ا� �ص��ة �أن ��س�ل���س�ل��ة من

حت�سبا
قوات امريكية يف بولونيا ّ

تايوان ...احلرب امل�ؤجلة

توجيه �ضربة رو�سية �إىل قاعدة ع�سكرية يف بولندا� ،سيثري رد فعل الأطل�سي

احل� ��وادث ال�غ��ام���ض��ة وق�ع��ت يف 25
�أب��ري��ل يف تران�سني�سرتيا .تعر�ض
م�ب�ن��ى “وزارة الأم � ��ن الداخلي”
للق�صف بقنابل يدوية يف تريا�سبول،
عا�صمة هذه الدولة ال�شبح -التي ال
ت �ع�ترف ب�ه��ا �أي دول ��ة -ب�ي�ن�م��ا دمّر
ه��وائ �ي��ان ال��س�ل�ك��ي يف م �ك��ان قريب
م ��ن ه� �ن ��اك .ت �ب ��ادل الأوك ��ران� �ي ��ون
والرو�س التهم“ .من ناحية ،يقول
ال��رو���س لأنف�سهم �أن��ه يف مرحلة �أو
�أخ ��رى �سيتعني عليهم ل�ع��ب ورقة
تران�سني�سرتيا �إذا �شنوا هجومًا على
منطقة �أودي�سا ،يف جنوب �أوكرانيا”،
يو�ضح الباحث فلوران بارمينتييه،
م � ��ؤل� ��ف ك� �ت ��اب “مولدافيا على
مفرتق طرق العوامل” (من�شورات
ن��ون ليو .)2019 ،على بعد 60
كيلومرتا فقط من �أودي�سا� ،ستكون
تران�سني�سرتيا ق��اع��دة لوج�ستية
مالئمة للجي�ش ال��رو��س��ي .ويتابع
ال �ب��اح��ث“ :على اجل ��ان ��ب الآخ� ��ر،
قد يعتقد الأوك��ران�ي��ون �أن��ه لتفادي
اال�ستيالء على �أودي�سا� ،سيكون من
الأف�ضل ‘�ضرب’ امل�صالح الرو�سية
يف تران�سني�سرتيا ك�إجراء وقائي».
يف � 21أب��ري��ل ،رفعت ت�صريحات
ج �ن�رال يف اجل �ي ����ش ال��رو� �س��ي حدة
ال �ت ��وت ��ر .ق� ��ال ر� �س �ت��م مينكاييف:
“ال�سيطرة على جنوب �أوكرانيا هي
ممر �آخر �إىل تران�سني�سرتيا ،حيث
ال���س�ك��ان ال�ن��اط�ق��ون ب��ال��رو��س�ي��ة هم
� ً
أي�ضا �ضحية للقمع” .ال �أحد يعرف
ما �إذا كان هذا ال�ضابط يخادع.
�أن “خطر انت�شار ال�صراع مرتفع
ب�شكل متزايد ،لأن احلرب م�ستمرة
وت �خ �ل��ق دي �ن��ام �ي��ات �ه��ا اخلا�صة”،
ي ��ؤك��د ف �ل��وران بارمنتييه� .إذا فتح
ف�لادمي�ير ب��وت�ين جبهة ج��دي��دة يف
م��ول��دوف��ا ،فمن املمكن �أن تنجذب
�أوروب��ا ب�أكملها �إليها .لأن رومانيا،
املتاخمة مل��ول��دوف��ا م��ن ال �غ��رب ،لها
ع�لاق��ات ت��اري�خ�ي��ة م��ع ه ��ذا البلد.
“من بي��ن ��س�ك��ان م��ول��دوف��ا البالغ
ع ��دده ��م  2.6م �ل �ي��ون ،م ��ا ال يقل
ع��ن � 800أل��ف يحملون اجلن�سية
ال��روم��ان �ي��ة ،ي��وا��ص��ل الدبلوما�سي
الأوروب � � ��ي ،و� �س �ي �ك��ون م��ن ال�صعب
جدًا على بوخار�ست �أن تقف مكتوفة
الأيدي” .ومن �ش�أن تدخل رومانيا،
الع�ضو يف االحت��اد الأوروب��ي وحلف
�شمال الأطل�سي� ،أن يغيرّ الو�ضع،
و� �س �ي��دف��ع ف��رن���س��ا ب���ش�ك��ل �أ�سا�سي،
التي تقود قوة الرد ال�سريع التابعة
للحلف الأطل�سي عام .2022

الت�صعيد يف �شبه اجلزيرة الكورية ،يفتح الباب لدوامة جهنمية
خط�أ فادح ومزايدات
يتو ّقف م�صري احلرب �أحيا ًنا على
خط�أ ب�سيط يف التقدير “ .تنفجر
�� �ص ��واري ��خ رو� �س �ي ��ة ع �ل��ى ب �ع��د 20
كيلوم ً
رتا م��ن احل��دود البولندية،
ف �ه��ي ق��ري �ب��ة ج � � �دًا ،ت� ��ؤك ��د �أميلي
زميا ،الباحثة يف العالقات الدولية
وم��ؤل�ف��ة ك�ت��اب ال�ن��ات��و (م ��اذا �أعرف
؟ ،املن�شورات اجلامعية الفرن�سية،
 .)2021يف تلك اللحظة ال �شيء
ي�ف���ص�ل�ن��ا ع ��ن ه �ج ��وم رو�� �س ��ي على
�إح� � ��دى دول ال� �ن ��ات ��و ،م ��ع عواقب
وخ �ي �م��ة حمتملة” .وم� ��ن خالل
ا��س�ت�ه��داف م��رك��ز ت��دري��ب �أوك ��راين
ق ��ري ��ب ج � � �دًا م ��ن ب ��ول �ن ��دا يف 13
مار�س ،زادت رو�سيا من خطر وقوع
خط�أ فادح واندالع حريق مع احللف
الأط �ل �� �س��ي« .ع�ن��دم��ا ي�ك��ون لديك
عدد كبري من اجلنود ،والعديد من
الأ��س�ل�ح��ة ،وال�ع��دي��د م��ن ال�ضربات
الع�سكرية يف م�ساحة م�شرتكة هي
�أوروب��ا ال�شرقية ،ف��إن خطر حدوث
خ�ط��أ يف التقييم �أو احل���س��اب يزيد
مب �ق��دار ع �� �ش��رة �أ�ضعاف” ،ي�شري
دبلوما�سي فرن�سي.
ي�ضع ك��ل م��ن ال�ن��ات��و ورو� �س �ي��ا يف
اع �ت �ب��اره �م��ا � �س��اب �ق��ة ع ��ام ،2015
عندما �أ�سقط اجلي�ش الرتكي طائرة
مقاتلة رو�سية بالقرب من �سوريا.

وك��اد احل��ادث ان يتحول �إىل �صراع
م�ف�ت��وح ب�ين م��و��س�ك��و و�أن� �ق ��رة ،قبل
�أن يبتلع �أردوغ��ان كربياءه وير�سل
ر�سالة اعتذار طويلة �إىل فالدميري
بوتني بعد �ستة �أ�شهر.
يخ�شى اجل��ان�ب��ان خ�ط��أ ع�سكرياً،
ث��م ت���ص�ع�ي��داً ب�ين ال �ق��وى النووية.
وبنا ًء على طلب وا�شنطن ،مت �إن�شاء
ق �ن��اة ات �� �ص��ال يف �أوائ � ��ل م��ار���س بني
الرو�س والأمريكيني ،من �أجل �إبالغ
بع�ضهم البع�ض بتحركات القوات
اخل� �ط ��رة ،وت� �ف ��ادي �أي ا�شتباكات
بني اجلي�شني .و�سبق و�ضع النظام
الرو�سي الأمريكي نف�سه يف �سوريا
م �ن��ذ ع� ��ام  ،2015ع �ن��دم��ا كانت
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة تق�صف داع�ش،
ورو�سيا �أعداء ب�شار الأ�سد.
ب��الإ��ض��اف��ة �إىل ت�ب��ادل املعلومات،
يدقق الناتو عن كثب يف �أي مناورة
حمفوفة باملخاطر من قبل اجلي�ش
الرو�سي“ .تعرف القيادات الع�سكرية
الغربية كل �شيء يف الوقت الفعلي.
انهم يراقبون التدريبات الع�سكرية
يف ب�ي�لارو��س�ي��ا �أو حت��رك��ات القوات
الرو�سية بف�ضل العديد من الأقمار
ال�صناعية ،يو�ضح ي��وه��ان مي�شيل،
املحلل الع�سكري يف املعهد الدويل
ل �ل��درا� �س��ات اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،اال ان
خ�ط��ر الت�صعيد يف ��س��اح��ات �أخرى

تايوان :حرب ،م�ؤجلة
يف ب ��داي ��ة � �ش �ه��ر �أب� ��ري� ��ل ،ن�شرت
� �ص �ح �ي �ف��ة ي��وم �ي��ة يف ه ��ون ��غ كونغ
عنوا ًنا رئي�س ًيا“ :هل ح ًقا �ستتدخل

هل تتو�سع احلرب اىل تران�سني�سرتيا؟

كوريا ال�شمالية :املواجهة
مع كيم جونغ �أون
ال يوجد نق�ص يف ال�سيناريوهات
التي ميكن �أن ت ��ؤدي �إىل ا�شتباكات
يف �شبه اجل��زي��رة ال�ك��وري��ة“ .ميكن

خط�أ ع�سكري �سيقود �إىل ت�صعيد بني القوى النووية

كوريا ال�شمالية بوابة اخرى حلرب عاملية

ي �ظ��ل ق��ائ �م��ا ،وي �ب �ق��ى م��ن ال�صعب
الإح��اط��ة بعقالنية �صانعي القرار
الرو�س ونواياهم” .ان ممر �سوالكي،
الذي يف�صل بيالرو�سيا عن املنطقة
ال��رو��س�ي��ة ك��ال�ي�ن�ي�ن�غ��راد ،جت�م��ع كل
امل�خ��اوف ،ف�م�ن��اورات رو�سيا يف بحر
البلطيق �أو البحر الأ�سود ،ميكن �أن
تنحرف يف �أي وقت ،وت�سبّب ت�صعيدا
ي�صعب دائما اخلروج منه .خا�صة �أن
يحب اال�ستفزاز ،وي�ستمر
الكرملني ّ
يف اخ�ت�ب��ار �سقف ال �غ��رب .يف بداية
الغزو ،فاج�أت �أرب��ع طائرات مقاتلة
رو�سية فوق ال�سويد .والأخطر من
ذل ��ك� ،أن ��ه يف �أوائ� ��ل م��ار���س ،عربت
طائرة ع�سكرية رو�سية ب��دون طيار
ثالث دول �أع�ضاء يف الناتو قبل �أن
تتحطم يف موقف لل�سيارات بالقرب
م��ن زغ��رب ،عا�صمة ك��روات�ي��ا .وهنا
�أي �� ً��ض��ا ،ت �ظ��اه��رت ق �ي ��ادات االرك� ��ان
بتجاهل الق�ضية ،خو ًفا من ا�شتعال
ريا لدى
احلريق ،مما �أثار ا�ستيا ًء كب ً
ال�سلطات الكرواتية .ي��درك الغرب
تكلفة الرد الع�سكري على مثل هذا
احلادث.

ال��والي��ات املتحدة لإن�ق��اذ ت��اي��وان �إذا
ه��اج�م�ت�ه��ا ال�صني؟” ،وه ��ذا يعني
�أن الهجوم على اجلزيرة ال�صغرية،
ال � �ت� ��ي ت �ع �ت�ب�ره ��ا ب� �ك�ي�ن مقاطعة
م�ت�م��ردة ،مل يعد تخمي ًنا حمفو ًفا
باملخاطر .ويدرك التايوانيون ذلك:
ال مير �أ�سبوع دون �أن حت ّلق طائرة
�صينية فوق منطقة حتديد دفاعهم
اجل� ��وي .يف ال �ع��ام امل��ا� �ض��ي� ،سجلت
اجل ��زي ��رة ،ال �ت��ي ي�ف���ص�ل�ه��ا م�ضيق
ب �ط��ول  120ك �ي �ل��وم� ً
ترا ع��ن الرب
الرئي�سي 969 ،غارة �صينية� ،أي ما
يقارب ثالثة �أ�ضعاف ما كان عليه يف
العام ال��ذي قبله .مناورة تخويف؟
ن�ع��م ،ول�ك��ن لي�س ف�ق��ط“ .بالن�سبة
لل�صني ،يتعلق الأم��ر � ً
أي�ضا ب�إعداد
واخ � �ت � �ب� ��ار ال � � �ق� � ��درات ال ��دف ��اع� �ي ��ة
للجزيرة” ،يو�ضح ماتيو دو�شاتيل،
مدير برنامج �آ�سيا يف معهد مونتني،
م�ؤلف كتاب “ال�صني عام :2022
اجلي�ش يف قلب الرهانات».
ه��ل �أن ه ��ذا ال�ت�ك�ث�ي��ف للن�شاط
الع�سكري عالمة على هجوم و�شيك
من جانب ال�صني ،التي قد ت�ستفيد
م��ن حت �وّل انتباه املجتمع الدويل،
لتنفيذ م�شروع �إعادة التوحيد؟
«ه� ��ذه ال�ف��ر��ض�ي��ة ل�ي���س��ت الأك�ث�ر
ت ��رج �ي ��حً ��ا ع �ل ��ى امل� � ��دى الق�صري،
ي��دق��ق م��ات�ي��و دو��ش��ات�ي��ل ،لأن هناك

ع�ل��ى وج��ه ال�ت�ح��دي��د درو� ��س عملية
ميكن ان تتع ّلمها بكني من ال�صراع
الأوك��راين .ان فكرة �إع��ادة التوحيد
بالقوة ت�ستند �إىل �سيناريو ا�ست�سالم
ت ��اي ��واين يف غ �� �ض��ون �أي� � ��ام قليلة،
قبل تدخل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،غري
ان ال��و� �ض��ع يف �أوك��ران �ي��ا ُي�ظ�ه��ر �أن
االم ��ر لي�س ب�ه��ذه ال�ب���س��اط��ة .حتى
م��ع ه�ج��وم وا� �س��ع ال�ن�ط��اق� ،أظهرت
�أوك ��ران� �ي ��ا ال� �ق ��درة ع �ل��ى ا�ستيعاب
ال�صدمة الأوىل التي �أخرت الدخول
يف املرحلة الثانية.
يف حالة تايوان� ،ستكون العملية
�أك�ث�ر �صعوبة“ ،مع خ�سائر كبرية
جدًا لل�صني ،يف حال حدوث عملية
برمائية �أو عملية حممولة جواً”.
عن�صر �آخ ��ر مت فح�صه ع��ن كثب:
دور احل�ل�ف��اء“ .يف ال��وق��ت احلايل،
ال يوجد ت�شتت لالنتباه الأمريكي:
من يتخيل اليوم �أن هجومًا �صين ًيا
غري مربر على تايوان لن ي�ؤدي �إىل
م�شاركة مبا�شرة من قبل الواليات
املتحدة؟ ،يحلل الباحث .و�إذا �أظهر
ال���ش�ع��ب ال �ت��اي��واين ت�صميمه على
امل��واج �ه��ة ،ف���س�ي�ت��م ت�ك�ث�ي��ف الدعم
الأمريكي” ،ن��اه�ي��ك ع��ن التدخل
ال�ع���س�ك��ري ل�ل�ي��اب��ان و�أ� �س�ت�رال �ي��ا يف
ال���ص��راع� .سبب �آخ��ر ي�شجع بكني
على التحلي بال�صرب :عقد امل�ؤمتر
ال�ع���ش��ري��ن ل�ل�ح��زب ال���ش�ي��وع��ي هذا
اخل��ري��ف ي�ج�ع��ل ال�ع�م��ل الع�سكري
الفوري غري مرجح .ولكن مبجرد
جت ��اوز ه��ذا االج �ت �م��اع ،وال ��ذي من
املفرت�ض �أن ي�سمح لـ �شي جني بينغ
بتمديد فرتة واليته كرئي�س لل�صني،
ف�إن عام  2023يعد ب�أن يكون حارًا
ب�شكل خا�ص .من املحتمل �أن ت�ؤدي
االنتخابات الرئا�سية يف تايوان عام
� 2024إىل ت�أجيج التوترات“ .ما
ال ��ذي مي�ك��ن �أن ي � ��ؤدي �إىل �إع�ل�ان
احل��رب؟ ،يت�ساءل ماتيو دو�شاتيل،
�أك�ث��ر م��ن جم ��رد ح ��ادث ��ة� ،سيكون
ق��رارًا �صين ًيا عقالن ًيا ل�شن هجوم،
وهو ما ي�صعب حدوثه قبل امل�ؤمتر
ال�ع���ش��ري��ن ل �ل �ح��زب ،م��ا مل يتحول
الو�ضع يف �أوكرانيا �إىل حرب عاملية
ثالثة ،الأمر الذي من �ش�أنه �أن يغري
الو�ضع».

ه�����ج�����وم
�صيني على
ّ
ت����اي����وان
����س���ي����ؤدي
�إىل تدخل
�أم���ري���ك���ي
م���ب���ا����ش���ر

جر تران�سني�سرتيا �إىل احلرب� ،سيناريو يرعب �أوروبا

ي���������درك
ال�����غ�����رب
تكلفة الرد
الع�ســـكري
ع���ل���ى ك��ل
ح����������ادث
ق���د ي��ط��ر�أ

هل يجرب احللف االطل�سي على التدخل

�أن ي �ب��د�أ ال �� �ص��راع ب�ت��دم�ير طائرة
كورية جنوبية بوا�سطة نظام الدفاع
ال� ��� �ص ��اروخ ��ي ال � �ك� ��وري ال�شمايل،
�سواء كان ذلك عن ق�صد �أو نتيجة
ح ��ادث .ك�م��ا �أن م�ن��او��ش��ة يف البحر
واردة � ً
أي�ضا” ،ي� �ق ��ول �أن � �ط ��وان
بونداز ،الباحث يف م�ؤ�س�سة الأبحاث
اال�سرتاتيجية.
عام  ،2010اغرقت �سفينة روك�س
ت���ش�ي��ون��ان ،وه ��ي ��س�ف�ي�ن��ة ع�سكرية
ك��وري��ة جنوبية ،يف البحر الأ�صفر
ب��وا��س�ط��ة غ��وا��ص��ة ك��وري��ة �شمالية،
مم��ا ت���س�ب��ب يف م�ق�ت��ل  46بحارًا.
وعلى الرغم من التوترات ال�شديدة
يف ذل ��ك ال ��وق ��ت ،مل ت�ت�خ��ذ كوريا
اجلنوبية �أي عمل ع�سكري انتقاما.
“ال مي �ك��ن ا� �س �ت �ب �ع��اد �أن ي �ك��ون رد
فعل �سيول خمتل ًفا بعد اثني ع�شر
عامًا” ،مي ّرر �أنطوان بونداز.
يف ن�ف����س ال ��وق ��ت ،ال ي�خ�ف��ي كيم
جونغ �أون رغبته يف زي��ادة تر�سانته
اال�سرتاتيجية�“ :سنوا�صل اتخاذ
خ�ط��وات لتعزيز وتطوير القدرات
النووية لأمتنا بوترية مت�سارعة”،
ق��ال زع�ي��م ك��وري��ا ال�شمالية يف 25
�أبريل خالل عر�ض ع�سكري �ضخم
يف بيونغ ي��ان��غ .على اجل��ان��ب االخر
من احل��دود ،تعهّد الرئي�س الكوري
اجلنوبي املنتخب اجلديد ،املحافظ
ي ��ون � �س��وك ي� ��ول ،وال � ��ذي �سيتوىل
من�صبه يف  10مايو ،باتخاذ موقف
مت�شدد �ضد بيونغ ي��ان��غ .ويف عدم
وجود �آلية فعالة خلف�ض الت�صعيد،
�أو يف غياب الإرادة ال�سيا�سية لو�ضع
حد للتوترات ،ميكن حينها انفجار
دوامة جهنمية.
«يهدد الرئي�س املنتخب يون �سوك
يول ،ب�شن هجوم وقائي �ضد كوريا
ال�شمالية يف ح��ال��ة وج ��ود �إ�شارات
ت�شري �إىل هجوم ن��ووي و�شيك من
بيونغ يانغ” ،ي�شري ت�شيونغ �سيونغ
ت�شانغ ،الباحث يف معهد �سيجونغ يف
��س�ي��ول ...مو�ضوع �سريع اال�شتعال
يف كوريا ال�شمالية .يف �أوائل �أبريل،
ح � ��ذرت ك �ي��م ي ��و ج ��ون ��غ ،ال�شقيقة
امل� ��ؤث ��رة ل�ك�ي��م ج��ون��غ �أون ،م��ن �أن
ب�ي��ون��غ ي��ان��غ ق��د ت���س�ت�خ��دم ،يف مثل
ه��ذا ال�سيناريو� ،أ�سلحة نووية �ضد
جارتها.
«ان ه � ��ذا ال � �ن ��وع م ��ن اخلطاب
العدواين من الطرفني� ،إىل جانب
�سوء تقدير وتقييم �أعمال اخل�صم،
ميكن �أن ي�ؤديا �إىل ت�صعيد قاتل”،
يتابع ت�شيونغ �سيونغ ت�شانغ ،وميكن
�أن يليه تدويل لل�صراع ب�سرعة“ .مت
التوقيع على حت��ال��ف ع�سكري بني
ال��والي��ات املتحدة وك��وري��ا اجلنوبية
عام  ،1953مما يعني �أن ال�ضمانات
الأم �ن �ي��ة ي�ج��ب �أن ُت �ط � ّب��ق نظريًا،
ي�شري �أنطوان بونداز .وباملثل ،تن�ص
م�ع��اه��دة ع�ل��ى امل���س��اع��دة ب�ين كوريا
ال���ش�م��ال�ي��ة وال �� �ص�ين ع�ن��د الهجوم
على �أي من البلدين” ...فما الذي
�ستفعله القوتان العظميان �إذن؟
م��ن جانبها ،فرن�سا -ال��راغ�ب��ة يف
زيادة قدراتها الع�سكرية يف منطقة
الهندي-الهادئ -ميكن �أن يجذبها
ال�صراع .ان باري�س ع�ضو ب��ارز ،مع
اثنتي ع�شرة دول��ة ،يف جلنة الهدنة
ال�ع���س�ك��ري��ة ال�ت��اب�ع��ة ل �ق �ي��ادة الأمم
املتحدة ،والتي مت �إن�شا�ؤها يف نهاية
احل��رب ال�ك��وري��ة ل�ضمان االمتثال
لهذه االتفاقية�“ .ست�ضطر باري�س
قانون ًيا للتدخل لأنها �ضامنة لهذه
ال�ه��دن��ة ،ي�لاح��ظ �أن �ط��وان بونداز،
ولذلك من املحتمل �أن جتد فرن�سا
نف�سها متورطة ،ورمبا ع�سكريًا».
عن الك�سربي�س
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زيلين�سكي :لن ندع رو�سيا «ت�ست�أثر باالنت�صار» على النازية
•• كييف�-أ ف ب

16
18

�أعلن الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي �أن بالده
لن تدع رو�سيا “ت�ست�أثر باالنت�صار على النازية” يف العام
 ،1945يف وق��ت تنظم رو�سيا عر�ضا ع�سكريا �ضخما
احتفاال بذكرى االنت�صار يف احلرب العاملية الثانية.
وق��ال زيلين�سكي يف ر��س��ال��ة فيديو يظهر فيها ما�شيا يف
اجل��ادة املركزية يف العا�صمة كييف “نحن نعتز ب�أ�سالفنا
الذين هزموا النازية مع �شعوب �أخ��رى يف �إط��ار التحالف
�ضد هيتلر” م�ضيفا “انت�صرنا �آنذاك و�سننت�صر الآن” يف
�إ�شارة �إىل الهجوم الذي ت�شنه رو�سيا على �أوكرانيا منذ 24
�شباط/فرباير.

وت��اب��ع “عدونا ك��ان يحلم ب ��أن ي��ران��ا ن�ع��دل ع��ن االحتفال
بالتا�سع من �أيار/مايو وباالنت�صار على النازيني لإعطاء
فر�صة لتعبري +اجتثاث النازية.»+
و”اجتثاث النازية” ه��ي احل�ج��ة الرئي�سية ال�ت��ي ذكرها
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني لتربير غزو �أوكرانيا.
وتنظم مو�سكو عر�ضا ع�سكريا �ضخما يف ال�ساحة احلمراء
يف ذكرى االنت�صار على �أملانيا النازية التي حتتفل بها رو�سيا
يف التا�سع من �أيار/مايو.
وق ��ال زيلين�سكي “كافح م�لاي�ين الأوك��ران �ي�ي�ن النازية
 ...ط��ردوا النازيني م��ن لوغان�سك ،ط��ردوا النازيني من
دونيت�سك ،ح ��رروا خ�ير��س��ون وميليتوبول وبريديان�سك
من املحتلني ،ط��ردوا النازيني من يالطا و�سيمفريوبول

وكريت�ش ومن كامل القرم ،حرروا ماريوبول من النازيني”،
م�ع��ددا م��دن �شرق وج�ن��وب �أوك��ران�ي��ا التي حتتلها القوات
الرو�سية حاليا ومدن �شبه جزيرة القرم التي �ضمتها رو�سيا
عام .2014
وتابع “هم طردوا النازيني من كامل �أنحاء �أوكرانيا ،لكن
امل��دن التي ذكرتها ال�ي��وم تلهمنا ب�صورة خا�صة ،متنحنا
�إميانا ب�أننا �سنطرد املحتلني من �أر�ضنا».
و�أك��د �أن “يف يوم االنت�صار على النازيني ،نحن نقاتل من
�أجل انت�صار �آخر ،الطريق �إىل هذا االنت�صار طويل لكن ال
ي�ساورنا �أدنى ّ
�شك يف انت�صارنا” م�ضيفا “انت�صرنا �آنذاك،
و�سننت�صر الآن».
وختم “قريبا جدا �ستحتفل اوكرانيا بيومي ن�صر».

�شنغهاي ت�سجل  11وفاة جديدة بكوفيد

•• �شنغهاي-رويرتز

قالت احلكومة املحلية يف بيان �أم�س االثنني �إن مدينة �شنغهاي ال�صينية
�سجلت  11وف��اة جديدة بكوفيد 19-يف الثامن من مايو �أي��ار ،ارتفاعا
من  8يف اليوم ال�سابق .كما �سجلت املدينة � 3625إ�صابة حملية جديدة
بفريو�س كورونا بدون �أعرا�ض يف الثامن من مايو �أيار ،مقابل  3760يف
اليوم ال�سابق .وبلغ عدد الإ�صابات امل�ؤكدة التي ظهرت عليها �أعرا�ض ،322
ارتفاعا من  215يف اليوم ال�سابق.
من جهة �أخرى قال التلفزيون الر�سمي �إن العا�صمة ال�صينية بكني �سجلت
� 33إ�صابة جديدة بكوفيد 19-ظهرت عليها �أعرا�ض يف الثامن من مايو
�أيار ،انخفا�ضا من  44يف اليوم ال�سابق.
وقالت جلنة ال�صحة ببلدية بكني �إن املدينة �سجلت �أي�ضا � 16إ�صابة بال
�أعرا�ض انخفا�ضا من  18يف اليوم ال�سابق.

بعد توقف ل�سنتني ب�سبب كورونا والأزمة الدبلوما�سية

املغرب و�إ�سبانيا ي�ست�أنفان «�أكرب عملية عبور يف العامل»
•• عوا�صم-وكاالت

من �أجل تنظيم �أكرب عملية عبور
يف ال�ع��امل ،و�ضع امل�غ��رب و�إ�سبانيا
ترتيبات “مرحبا  ،”2022التي
تهم �أ�سا�سا عبور املغرتبني املغاربة
ب�أوروبا ،بعد توقف ل�سنتني ب�سبب
كورونا والأزم��ة الدبلوما�سية بني
الرباط ومدريد.
و�أن�ه��ت �سلطات اململكتني االتفاق
على ال�شروط اللوج�ستية لعملية
“مرحبا  ،”2022خالل اجتماع
يف الرباط اخلمي�س املا�ضي للجنة
املختلطة املغربية الإ�سبانية التي
ت��ر�أ� �س �ه��ا ال � ��وايل م��دي��ر الهجرة
ومراقبة احلدود بوزارة الداخلية
خ��ال��د ال � � ��زروايل ،ووك �ي �ل��ة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة �إيزابيل
غويكوت�شيا.
و�أك� ��دت امل���س��ؤول��ة الإ��س�ب��ان�ي��ة �أنه
“جرى �إنهاء االتفاق على تفا�صيل
اخلطة اخلا�صة مبختلف جوانب
م��رح �ب��ا  ،”2022م���ض�ي�ف��ة �أن
هذه العملية “مثال على التن�سيق
اجل �ي��د ب�ي�ن دول اجلوار” ،وفق
بيان لل�سفارة الإ�سبانية.
واع� �ت�ب�رت غ��وي �ك��وت �� �ش �ي��ا �أن � ��ه مع
احل��رك��ة ال�ب�ح��ري��ة لأك �ث�ر م��ن 3
ماليني �شخ�ص و�أك�ثر من 700
�أل��ف مركبة على م��دى � 3أ�شهر،

تعد “مرحبا” �أك�بر عملية عبور
يف العامل ،م�شددة على �أن التعاون
مكن من �إجناح هذه العملية منذ
عام .1986

حت�ضري ا�ستثنائي
خ�ل�ال اج�ت�م��اع اللجنة املختلطة
امل �غ��رب �ي��ة الإ� �س �ب��ان �ي��ة ،ات �ف��ق على
خطة مهمة للإبحار تتيح عرو�ضا
بخ�صو�ص ال�ط��اق��ة اال�ستيعابية
ال�ي��وم�ي��ة حل��رك��ة ن�ق��ل امل�سافرين
وال � �ع ��رب ��ات وال � �ت � �ن ��اوب وال ��رب ��ط
البحري.
وت�ق��ول م��دي��رة امل�لاح��ة التجارية
ب� ��وزارة ال�ن�ق��ل �أم ��ان ف�ت��ح اهلل� ،إن
“عملية عبور ه��ذه ال�سنة عرفت
حت�ضريا ا�ستثنائيا نظرا للظرف
ال��وب��ائ��ي ،وال�ت��وق��ف اال�ضطراري
خ�ل�ال �سنتني ل�ع�ب��ور امل�سافرين
عرب البحر بني �إ�سبانيا واملغرب».
وك�شفت فتح اهلل يف ت�صريح ملوقع
ً“�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،أن ��ه “يف
�سياق حت�سني اخلدمات هذا العام،
اعتمد احلجز امل�سبق للتذاكر يف
ك��اف��ة اخل �ط��وط ال�ب�ح��ري��ة املعنية
ب �ع �م �ل �ي��ة ال � �ع � �ب� ��ور ،مب� ��ا يف ذل ��ك
اخلطني طنجة املتو�سط-اجلزيرة
اخل � �� � �ض� ��راء ،وط� �ن� �ج ��ة امل ��دي� �ن ��ة-
ط ��ري �ف ��ة ،وذل � ��ك ب� �ه ��دف معرفة
ع ��دد امل���س��اف��ري��ن م�سبقا واتخاذ

الإج � � ��راءات ال �� �ض��روري��ة ل�ضمان
ان���س�ي��اب�ي��ة و��س�لا��س��ة ال�ت�ن�ق��ل بني
ال�ضفتني».
و�أو� �ض �ح��ت وزارة ال�ن�ق��ل �أن ��ه “يف
�إطار عملية مرحبا  2022عبئت
� 32سفينة على جممل اخلطوط
ال �ب �ح��ري��ة ال� �ت ��ي ت ��رب ��ط امل ��وان ��ئ
امل �غ��رب �ي��ة ب �ن �ظ�يرت �ه��ا يف ك ��ل من
�إ�سبانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،وذلك
ب�سعة �إجمالية تناهز � 478ألف
م�سافر و� 123أل��ف ��س�ي��ارة ،عرب
 571رحلة �أ�سبوعية.
وذك � � � ��رت ال� � � � � ��وزارة يف ب � �ي� ��ان �أن
“اخلطوط البحرية مع �إ�سبانيا،
ال�ت��ي مت�ث��ل  95ب��امل��ائ��ة م��ن رواج
امل�سافرين خ�لال عملية مرحبا،
� �س �ت �ع��رف ت �� �س �خ�ير � 23سفينة،
م�ن�ه��ا �� 14س�ف�ي�ن��ة ل �ل��رك��اب على
اخلط الرئي�سي طنجة املتو�سط-
اجل��زي��رة اخل �� �ض��راء� ،إ��ض��اف��ة �إىل
�سفينتني �سيتم تخ�صي�صهما لنقل
�شاحنات الب�ضائع».
و”كل ه ��ذه ال���س�ف��ن �ستمكن من
ت��وف�ير  47رح �ل��ة ي��وم�ي��ة ،ب�سعة
تناهز � 40ألف م�سافر و� 11ألف
� �س �ي��ارة ،ب��زي��ادة ق��دره��ا  4باملائة
مقارنة مع �سنة .»2019
تخفيف الإجراءات
�إىل ج ��ان ��ب ك ��ل ه � ��ذه اجل ��وان ��ب

اللوج�ستية ،كان التوقف يف اجتماع
اللجنة املختلطة �أي�ضا على كل ما
يتعلق بتدابري الوقاية واليقظة يف
�ضوء ال�سياق الوبائي.
ل �ك��ن ي �ب ��دو يف ه� ��ذا الإط� � � ��ار� ،أن
ا�ستمرار ق��رار ال�سلطات املغربية
ب� �ف ��ر� ��ض اخ � �ت � �ب� ��ار � �س �ل �ب ��ي على
امل �غ��ارب��ة امل �غ�ت�رب�ي�ن ي �ق �ل�ق �ه��م� ،إذ
�سي�صطدمون ب�شرط وجود اختبار
�سلبي لفريو�س كورونا ،الذي تبلغ
ت�ك�ل�ف�ت��ه يف ج��ل ال� ��دول �أزي� ��د من
 600دره ��م (ن�ح��و  60دوالرا)،
وهو ما يعني �أن مبلغ االختبارات
لعائلة متو�سطة متكونة م��ن 4
�أفراد مثال مكلفة للغاية.
وي � � � ��رى ال� �ط� �ب� �ي ��ب ال � �ب� ��اح� ��ث يف
ال�سيا�سات والنظم ال�صحية الطيب
حم�ضي� ،أن “من املعقول جدا �أن
ت �ك��ون ه �ن��اك م�ط��ال�ب��ات بتخفيف
�إج� ��راءات ال�سفر وخ�صو�صا عرب
ال �ط��ائ��رة� ،إذ ال ت� ��زال ال�سلطات
تطالب امل�سافرين ب�ج��واز اللقاح
واختبار �سلبي معا».
لهذا “كان من ال��واج��ب �أن يكون
ه��ذا التخفيف منذ �أ�سابيع ،لأنه
م ��ن اجل ��ان ��ب ال ��وب ��ائ ��ي والطبي
وف� ��ق امل �ع �ط �ي��ات امل� �ت ��وف ��رة ،لي�س
ه�ن��اك �إط�لاق��ا م��ا ي�ب�رر ا�ستمرار
يف طلب ج��واز التلقيح واالختبار
ال�سلبي يف الآن ذاته” ،ح�سبما

ي�ضيف حم�ضي ملوقع “�سكاي نيوز
عربية».
و�أو�� �ض ��ح ال �ب��اح��ث يف ال�سيا�سات
وال �ن �ظ��م ال �� �ص �ح �ي��ة� ،أن “الدول
ت�شدد يف جمموعة من الإجراءات
ع�ن��دم��ا ي �ك��ون ل��دي�ه��ا ت �خ��وف من
ال�ضغط على املنظومة ال�صحية،
وتف�شي الوباء ب�شكل �سريع».
ك� �م ��ا اع� �ت�ب�ر امل� ��� �ص ��در ذات� � � ��ه� ،أن
“مطالبة املغاربة وال�سياح بجواز
ال���س�ف��ر واالخ �ت �ب��ار ال���س�ل�ب��ي معا،
ق��د ي�ح��رم م�غ��ارب��ة اخل ��ارج الذين
ي�خ�ط�ط��ون ل�ع�ط�ل�ت�ه��م ال�صيفية
م��ن زي� ��ارة ب�ل��ده��م وعائالتهم”،
داع �ي��ا �إىل “الإ�سراع يف الإع�ل�ان
عن تخفيف الإجراءات يف املطارات

ع�ل��ى غ� ��رار م��ا ه��و م�ع�م��ول ب��ه يف
املوانئ».
اجلالية حمفزة لالقت�صاد
وم��ن ��ش��أن ع��ودة ال��رب��ط البحري
للم�سافرين بني املغرب و�إ�سبانيا
وا��س�ت�ئ�ن��اف عملية م��رح�ب��ا لعبور
م�غ��ارب��ة اخل ��ارج ب��اخل���ص��و���ص� ،أن
تكون لها انعكا�سات �إيجابية على
اململكتني.
ويف ه � ��ذا الإط� � � ��ار ي ��ذك ��ر �أ�ستاذ
االق �ت �� �ص��اد ب �ج��ام �ع��ة ع �ب��د امللك
ال�سعدي يف طنجة عبد الرحمن
ال���ص��دي�ق��ي� ،أن ��ه “على امل�ستوى
الإ�سباين الكل يعرف معاناة جهة
الأن��دل ����س ل�سنتني ع�ل��ى التوايل

بفعل تداعيات كورونا والأزمة بني
الرباط ومدريد» .وتابع ال�صديقي
يف ات�صال مع موقع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أن “اخل�سائر قدرت
يف اجل��ان��ب الإ� �س �ب��اين ب ��أك�ثر من
مليار دوالر ،من دون احلديث عن
الأزم��ات االجتماعية التي ت�سببت
ف�ي�ه��ا ه ��ذه الأزم � ��ة االقت�صادية،
الرت�ب��اط جمموعة م��ن الأن�شطة
يف اجل ��ان ��ب الإ�� �س� �ب ��اين بحركية
اجلالية املغربية يف اجت��اه املغرب،
�أو يف اجتاه بلد اال�ستقرار».
كما �أن “املغرب ب��دوره �سي�ستفيد
ك��ذل��ك م��ن ال�ع�م�ل�ي��ة� ،إذ �أن فتح
امل� �م ��رات ال �ب �ح��ري��ة ب�ي�ن اجلنوب
الإ� �س �ب��اين وال���ش�م��ال امل�غ��رب��ي من

�ش�أنه �أن ي�شجع جزءا كبريا من 3
ماليني ون�صف مغربي يف املهجر
ل ��زي ��ارة ال �ب �ل��د ،ك �م��ا ك��ان��ت تفعل
ق�ب��ل ح�ل��ول ك��ورون��ا وال�سيا�سة”،
وفق املتحدث ذاته .ويتوقع �أ�ستاذ
االقت�صاد �أن “يكون رق��م مغاربة
اخل ��ارج ال��ذي��ن ��س�ي��زورون اململكة
هذه ال�سنة �أكرب بكثري مما �سجل
خالل ال�سنتني املا�ضيتني».
وخ �ل ����ص ال �� �ص��دي �ق��ي �إىل �أن “
اجل��ال�ي��ة ع��ام��ل حمفز لالقت�صاد
ال ��وط� �ن ��ي ب� �ت ��واج ��ده ��ا يف �أر� � ��ض
ال ��وط ��ن ،م��ن خ�ل�ال اال�ستهالك
النوعي الذي متار�سه ،وكذلك من
خ�لال جمموع اال�ستثمارات التي
تقوم بها».

الرئي�س املك�سيكي يدعو �إىل �إنهاء العقوبات الأمريكية على كوبا احل�شد على ال�ضفة ال�شرقية للناتو ...هل يجعل �أوروبا �أكرث � ً
أمانا؟

•• هافانا�-أ ف ب

دعا الرئي�س املك�سيكي �أندري�س مانويل لوبيز �أوب��رادور �إىل
�إنهاء العقوبات الأمريكيّة على كوبا ،وذلك يف ختام جولة
ل��ه ر ّك��زت على ق�ضيّة الهجرة و�شملت زي��ارات لغواتيماال
وهندورا�س وال�سلفادور وبليز.
ودعا لوبيز �أوبرادور خالل هذه اجلولة،
الواليات املتحدة التي ي ّتجه �إليها كثري
م��ن امل �ه��اج��ري��ن� ،إىل امل���س��اع��دة يف ح ّل
امل �� �ش �ك�لات االق �ت �� �ص��اد ّي��ة ال �ت��ي ُتغ ّذي
موجات الهجرة.
و� �ش �ه ��دت ك ��وب ��ا ت �� �س��ار ًع��ا يف عمليّات
ال �ن ��زوح� ،إذ و� �ص��ل �أك�ث�ر م��ن � 78أل ًفا
م��ن م��واط�ن�ي�ه��ا �إىل ال��والي��ات املتحدة
ع�بر امل�ك���س�ي��ك يف ال �ف�ترة م��ن ت�شرين
الأوّل�/أكتوبر � 2021إىل �آذار/مار�س
من ه��ذا العام ،وف ًقا لبيانات اجلمارك
الأم�يرك � ّي��ة .وت��أجّ �ج��ت ال�ه�ج��رة ب�سبب
�أ�سو�أ �أزمة اقت�صاديّة ت�شهدها اجلزيرة
ال�شيوعيّة منذ نحو ثالثة عقود ،والتي ُتلقي باللوم يف جزء
•• القاهرة-وكاالت

اع� �ت�ب�ر حم �ل �ل��ون ع �� �س �ك��ري��ون �أن
ال�ه�ج��وم الإره ��اب ��ي ال ��ذي �أحبطه
اجل� �ي� �� ��ش امل� ��� �ص ��ري ع� �ل ��ى �إح � ��دى
حمطات رف��ع املياه مبنطقة �شرق
ال�ق�ن��اة يف غ��رب ��س�ي�ن��اء ،ي ��أت��ي ردًا
من العنا�صر الإرهابية على حملة
التطهري ال��وا��س�ع��ة �ضد العنا�صر
املتطرفة ،وجن��اح عمليات التنمية
والإعمار ب�شكل الفت خالل الفرتة
الأخ�يرة .وكان املتحدث الع�سكري
امل �� �ص��ري ق��د ق ��ال ي ��وم الأح � ��د� ،إن
جمموعة من العنا�صر التكفريية
ق��ام��ت ب��ال�ه�ج��وم ع�ل��ى ن�ق�ط��ة رفع
مياه بغرب �سيناء ،ومت اال�شتباك
والت�صدي لها من العنا�صر املكلفة
بالعمل يف النقطة ،مما �أ�سفر عن
امقتل �ضابط و 10جنود ،و�إ�صابة
� 5أفراد .وجتري مطاردة العنا�صر
الإرهابية وحما�صرتهم يف �إحدى
املناطق املنعزلة يف �سيناء ،يف الوقت
الذي �أكدت القوات امل�سلحة امل�صرية
ا�ستمرار جهودها يف الق�ضاء على
الإرهاب واقتالع جذوره.
وب� �ع ��د ي � ��وم واح� � ��د م ��ن الهجوم،
تر�أ�س الرئي�س امل�صري عبد الفتاح
ال�سي�سي ،اجتماعا للمجل�س الأعلى
للقوات امل�سلحة.
عمليات تنمية
ي �ق��ول رئ �ي ����س ج �ه��از اال�ستطالع

كبري منها على �س ّتة عقود من العقوبات الأمريكيّة التي ّ
مت
ت�شديدها يف عهد الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب.
وقال لوبيز �أوبرادور الأحد �إ ّنه �سيبقى على �إ�صراره لناحية
�أن ترفع الواليات املتحدة ما و�صفه باحل�صار املفرو�ض على
اجلزيرة .واعترب الرئي�س املك�سيكي خالل جولته �أ ّن الهجرة
م��ن �أم�ي�رك ��ا ال�لات �ي �ن � ّي��ة ه��ي “نتيجة
الظروف ال�صعبة يف بلداننا” .وقال يف
هندورا�س �إ ّن “�إرادة �أمريكا الالتينية
لي�ست كافية .نحن يف حاجة � ً
أي�ضا �إىل
�أن ُت�صبح ال��والي��ات املتحدة منخرطةً
بو�ضوح يف ح ّل م�شكلة ت�ؤ ّثر عليها � ً
أي�ضا،
و�أن ُت���س��اه��م يف مت��وي��ل م���ش��اري��ع توفر
فر�ص عمل».كما �شدّد الزعيم املك�سيكي
على �أ ّن ك ّل دول املنطقة يجب �أن تكون
قادرة على امل�شاركة يف قمّة الأمريكي َتني
التي ُتعقد يف لو�س �أجنل�س يف حزيران/
يونيو .ومل تت ّم دع��وة كوبا ونيكاراغوا
وف �ن��زوي�لا �إىل ال �ق � ّم��ة.وق��ال الرئي�س
املك�سيكي الأحد �إ ّنه �سي�ص ّر على “عدم
ا�ستبعاد �أيّ دولة يف الأمريك ّي َتني” من القمّة.

•• لندن-وكاالت

جت ��وب دب��اب��ات ب��ري�ط��ان�ي��ة م��ن ط ��راز ت�شالينجر  2احل ��دود
ال �ب��ول �ن��دي��ة ،وي ��راق ��ب ج �ن��ود م��ن ق� ��وات ال�ن�خ�ب��ة الفرن�سية
ال�سواحل الرومانية على البحر الأ� �س��ود .وتر�صد بطاريات
�صواريخ �أمريكية ال�سماء فوق �سلوفاكيا .وتعرت�ض مقاتالت
ن��روج�ي��ة م��ن ط��راز �إف 35-ط��ائ��رات رو��س�ي��ة جمهولة قرب
�سواحل فنلندا.
وبينما ت�ستعر احل��رب يف �أوكرانيا ،عمدت ال��دول الأع�ضاء يف
حلف �شمال الأطل�سي �إىل �إط�ل�اق االنت�شار اجلماعي الأهم
والأ�سرع يف التاريخ احلديث لأوروبا ،وهي حالة ت�أهب وجاهزية
�أقل من احلرب ،لكنها ال حتدث عادة يف �أوقات ال�سلم.
وكتب هرني فوي يف �صحيفة “فاينن�شال تاميز” الربيطانية،
�أن غزو فالدميري بوتني لأوكرانيا� ،أع��اد �أوروب��ا وحلف �شمال
الأطل�سي �إىل �سيناريو اعتقد كثريون �أنه بات من املا�ضي.
وللتكيف بعد الإن�سحاب املخزي من �أفغان�ستان وو�سط خالفات
ب�ين احل �ل �ف��اء الأوروب� �ي�ي�ن ع�ل��ى دوره يف امل���س�ت�ق�ب��ل ،خ�ص�ص
التحالف �سنة  ،2022لإعادة التحفيز واللحاق بركب التحول
الأمريكي نحو �آ�سيا ومواجهة التهديد الذي ت�شكله ال�صني.

لكن يف غ�ضون �أ�سابيع قليلة� ،صاغ احللف م�ستوى غري م�سبوق
من الوحدة رداً على اخل�صم التقليدي ،مو�سكو.
اليوم ،تبدو �أوروبا ال�شرقية �أكرث ع�سكرة من �أي وقت منذ ذروة
احلرب الباردة .وجمدداً ،تتواجه القوى الكربى امل�سلحة نووياً
على مدى امل�ساحة املمتدة بني البلطيق والبحر الأ�سود.
ويف الوقت نف�سه ،مزقت معاهدة ال�صواريخ التي يرتاوح مداها
بني 500و  5500كيلومرتاً ،وات�ف��اق ال�سماوات املفتوحة،
ال��ذي ي�سمح لرو�سيا وحلف �شمال االطل�سي بت�سيري طلعات
ا�ستك�شافية فوق املواقع الع�سكرية للجانبني.
والأمر نف�سه ين�سحب على االت�صاالت وقنوات خف�ض الت�صعيد
بني مو�سكو والعوا�صم الغربية.
واحل�صيلة ،قارة تنت�شر فيها الأ�سلحة ،واجلنود يف حالة ت�أهب
مل ت�شهدها منذ ع�ق��ود ،لكن دون ق�ن��وات الأم ��ان التي وفرت
�ضمانات �إبان احلرب الباردة ،وبذلك ت�ضحي �أوروبا �أقل �أماناً
اليوم ،من �أي وقت منذ .1945
وه��ذا ما �أث��ار ت�سا�ؤ ًال عن جن��اح احل�شود الأطل�سية يف حماية
�أوروبا� ،أو يف ت�أجيج و�ضع متوتر �أ�ص ً
ال.
ينظر الرئي�س الرو�سي ينظر �إىل هذه اخلطوات على �أنها ت�ؤدي
�إىل و�ضع خطري ،ما يربر هجومه على كييف.

ويف الأي ��ام املا�ضية� ،صعد بوتني تهديداته باحتمال توجيه
�ضربة ل��دول �أع�ضاء يف الأطل�سي ،وه��ي خطوة قد ت ��ؤدي �إىل
تفعيل البند اخلام�س من ميثاق احللف عن الدفاع املتبادل
بني الأع�ضاء ،وبالتايل الت�سبب يف حرب عاملية.
و�سبق لبوتني �أن اتهم احللف بالرتهيب وباحلرب بالوكالة
�ضده يف �أوكرانيا عرب �إمدادات �أ�سلحة مبليارات الدوالرات.
ويقول الأطل�سي �إنه ال خيار لديه غري تعزيز انت�شاره يف �شرق
�أوروبا .ويت�ساءل الأدمريال روب بوير رئي�س اللجنة الع�سكرية
للحلف “هل الأم��ر �أك�ثر �أم��ان�اً؟ ح�سناً� ،إن��ه لن يكون �آمناً �إذا
مل نعزز وجودنا” .وي�ضيف “�إذا مل نكن �أقوياء وموثوقني،
�سيكون الو�ضع �أكرث خطورة».
ينت�شر � 40أل��ف جندي يف �شرق �أوروب��ا حتت الأم��رة املبا�شرة
للأطل�سي� ،أي �أكرث بع�شر مرات مما كان عليه قبل الغزو.
وت�ست�ضيف  8دول الآن جمموعات قتالية �أطل�سية� ،أي �أكرث
مبرتني مما كان عليه قبل الغزو .كما �أن�شئت قوة رد �سريع من
ع�شرة �آالف جندي با�سم الدفاع اجلماعي للمرة الأوىل منذ
ت�أ�سي�س احللف .وقال بوير �إن “الرو�س ي�صدقون الهراء الذي
يدلون به عن �أوكرانيا..هم �سيعدون �أنف�سهم جيداً ملهاجمة
الأطل�سي..ال �أعتقد �أن من احلكمة التقليل من قدراتهم».

بعد «الإعمار الكبري» ..ماذا ي�ستهدف الهجوم الإرهابي يف �سيناء؟

الأ�سبق وامل�ست�شار ب�أكادميية نا�صر
الع�سكرية يف م�صر ،ال �ل��واء ن�صر
�سامل ،يف ت�صريحات ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،إن الهجوم الإرهابي
ي�أتي بعد النجاحات غري امل�سبوقة
ال�ت��ي حققتها ال �ق��وات امل�سلحة يف
� �س �ي �ن��اء خ�ل�ال ال �� �ش �ه��ور املا�ضية،
بتطهريها من العنا�صر املتطرفة،
وال �ع �م ��ل ع �ل��ى ت �ن �م �ي �ت �ه��ا ب�صورة
كبرية.
و�أ�ضاف �سامل �أنه “لأول مرة تتخذ
م�صر قرارا ب�إعمار �سيناء يف وجود
ال�سكان ،لأن امل�شكلة كانت دائما يف
ال �ف��راغ ال���س�ك��اين ،وب��ال�ت��ايل جرى
ر�صد  700مليار جنيه لعمليات
التنمية امل�ستمرة ،ببناء � 5أنفاق
لإنهاء الف�صل بني �سيناء والوادي،
جنبا �إىل جنب مع اجل�سور الثابتة
واملتحركة ،مع ا�ست�صالح �أكرث من
� 500أل��ف ف��دان ومترير مليوين
م�تر مكعب م��ن امل�ي��اه يوميا تعرب
لري هذه الأر�ض امل�ست�صلحة».
وتابع �أن تلك امل�شروعات التنموية
ت �ق��ف ح �ج��ر ع�ث�رة � �ض��د الأه � ��داف
اال�ستعمارية التي تريد �أن ت�صبح
�سيناء وك � ًرا �إره��اب�ي�اً ،م�شددًا على
�أن ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ع�م�ير ب � ��د�أت بعد
جن��اح العملية الع�سكرية “�سيناء
 ”2018يف الق�ضاء على �أكرث من

 95باملئة من العنا�صر الإرهابية
وال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل �ه��ا ،وجتفيف
منابع متويلها.
و� �ش��دد ع�ل��ى �أن ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة لن
تحُ بط من عزمية القوات امل�سلحة
يف ت �ط �ه�ير � �س �ي �ن��اء ب��ال �ك��ام��ل من
العنا�صر الإره��اب�ي��ة ،متاب ًعا“ :ما

تزال هناك بع�ض اخلاليا النائمة،
ل� �ك ��ن ه� � ��ذا ل �ي ����س جن� ��اح� ��ا لتلك
ال�ع�ن��ا��ص��ر ،لأن م���ص��ر ت���س�ير وفق
ا�سرتاتيجية مرنة ملواجهة الإرهاب
وال� �ت ��ي ت �� �ش �ه��د ت � �ط� ��و ًرا م�ستم ًرا
للق�ضاء على كل ��ص��وره ،وبالتايل
من املنتظر �أن تكون خطة املواجهة

�أكرث قوة يف الفرتة املقبلة».
و�أ� �ش��ار اخل�ب�ير الع�سكري امل�صري
�إىل �أن اج�ت�م��اع ال��رئ�ي����س امل�صري
م � ��ع امل� �ج� �ل� �� ��س الأع � � �ل � ��ى ل �ل �ق ��وات
امل�سلحة ي�أتي لالطالع على تقدير
امل ��وق ��ف وات� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات التي
ت�ضمن ا�ستمرار حتقيق الأهداف

الع�سكرية و�إعمار �سيناء ومنع �أي
�أطماع فيها.

هزائم متالحقة
ب� ��دوره ،ي��رى ال�ب��اح��ث املتخ�ص�ص
يف ال�ش�ؤون الع�ســـــــكرية والأمنية
حم� �م ��د ح� ��� �س ��ن� ،أن العنا�صر

ال�ت�ك�ف�يري�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة يف �ســــــيناء مُنيت
ب �ه �ـ��زائ��م خ�ل�ال ال �ف�ت�رة املا�ضية،
و�أ� �ص �ب �ح��ت يف م �ع��زل ع��ن ال�سياق
التكتيكي للن�شــــــاطات الإرهابيـة
يف الإق� �ل� �ي ��م� ،إذ جن �ح��ت قــــــوات
اجلي�ش امل�صري يف ح�صر العنا�صر
يف جيـــوب �ضيقـــــة وحرمانهــــــا
م��ن امل �ل��اذات الآم�ن�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة وتوجيه
ال �� �ض��رب��ات ال �ن��وع �ي��ة ل �ه��ا خــــالل
الفرتة املا�ضية.
و�أ�� � �ض � ��اف ح �� �س��ن يف ت�صريحات
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أ َّن العملية
الإره��اب�ي��ة الأخ�ي�رة يف �سيناء تعد
الأوىل من نوعها منذ � 5سنوات،
�إذ ج��رى ا��س�ت�ه��داف حم�ط��ة لرفع
امل �ي��اه � �ش��رق ال �ق �ن��اة ،وه ��ي حمطة
م��ن �ضمن  18حمطة خم�ص�صة
خل��دم��ة م �� �ش��روع��ات اال�ست�صالح
الزراعي يف �سيناء والتي ت�ستهدف
زراع��ة وا�ست�صالح نحو � 560ألف
ف ��دان ،وللتمكن م��ن حتقيق هذا
ال �ه��دف ينبغي �أوال �إي���ص��ال املياه
م��ن حمطة بحر البقر للمعاجلة
الثالثية مل�ي��اه ال���ص��رف الزراعي؛
�إىل �سيناء.
ولفت �إىل �أن م�شروع اال�ست�صالح
ال��زراع��ي يف ��س�ي�ن��اء ي�ع��د الأه ��م يف
قاطرة م�شاريع التنمية امل�ستدامة
ب�ه��ا ،لأن��ه يخلق جتمعات �سكانية

جديدة يف �سيناء ب�إجمايل مليون
م��واط��ن ،ول��ذل��ك ف� ��إن ا�ستهداف
حم�ط��ة امل �ي��اه وق ��وة ت��أم�ي�ن�ه��ا ،هو
ا�ستهداف لتوجه الدولة امل�صرية
اجلاد يف تنمية �سيناء.
ول� �ف ��ت ال� �ب ��اح ��ث يف ال�شــــــ�ؤون
الع�سكرية �إىل �أن هــــــذا الهجـــــــوم
ي ��أت��ي ت��زام � ًن��ا م��ع م��ا ت�ت�ع��ر���ض له
ال� ��دول� ��ة امل �� �ص��ري��ة ل� ��واح� ��دة من
�أك �ب��ر م ��وج ��ات احل � ��رب النف�سية
واملعلوماتية التي ت�شنها اجلماعات
الإره ��اب � �ي ��ة وم� ��ن ب �ي �ن �ه��ا جماعة
الإخوان ،بهدف ا�ستغالل تداعيات
الأزم � � � ��ة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة العاملية
وح�صرها يف كونها �أزم��ة م�صرية
فقط..
وم��ن ث��م ب��دء م��وج��ة ج��دي��دة من
الت�شكيك يف جهود الدولة للتنمية،
وعادة ما ت�ستغل العنا�صر التكفريية
ه��ذه ال�ظ��روف م��ن ال�شحن لت�شن
هجمات ت�ستهدف من خاللها �أو ًال
النيل من معنويات الأمة امل�صرية،
لكنها �سرعان ما تف�شل �أمام يقظة
الوعي امل�صري.
و�أكد �أن الدولة امل�صرية جنحت يف
حتجيم اجلماعات الإرهابية و�شل
ق��درت �ه��ا ع�ل��ى ت�ع�ط�ي��ل م�شروعات
ال�ت�ن�م�ي��ة ال���ش��ام�ل��ة امل���س�ت��دام��ة� ،أو
قدرتها على فر�ض �أدوات �ضاغطة
ع �ل��ى ال� �ق ��اه ��رة �أم �ًل ��اً يف حتجيم
حركة ن�شاطها ونفوذها الإقليمي
والدويل.
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االحتاد الآ�سيوي - 2022منطقة الغرب
•• دبي-الفجر:

كلف االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم ع�ضو جلنة امل�سابقات
لدى احت��اد الإم��ارات لكرة القدم املراقب ال��دويل الدكتور
حممد احلتاوي ملراقبة مباريات "املجموعة الثانية" �ضمن
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي - 2022منطقة الغرب يف الفرتة
من � 14إىل  24مايو احلايل بالعا�صمة الكويتية الكويت،

ح�ي��ث ت�ضم امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ان�ي��ة ك��ل م��ن ال�ع��رب��ي الكويتي ،غرب �آ�سيا ،والرابعة للجنوب ،واخلام�سة وال�ساد�سة لو�سط
وال��رف��اع البحريني ،و�شباب اخلليل الفل�سطيني ،وظفار القارة الآ�سيوية ،و�أما املجموعات ال�سابعة والثامنة والتا�سعة
ملنطقة جنوب �شرقي �آ�سيا ،واملجموعة العا�شرة لل�شرق.
العماين.
و�س ُي�شارك يف الن�سخة اجلديدة من ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي وكان احلتاوي قد ُكلف م�ؤخ ًرا مراق ًبا للمباراة التي جمعت
 40فري ًقا ،مت توزيعهم على  10جمموعات مق�سمة على بني منتخبي �أ�سرتاليا واليابان �ضمن الت�صفيات امل�ؤهلة
لك�أ�س العامل  2022والتي انتهت بفوز الأخ�ير بهدفني
 5مناطق خمتلفة.
فتم تخ�صي�ص املجموعات الأوىل والثانية والثالثة ملنطقة مقابل ال �شي.

خطة طموحة الحتاد الإمارات للرماية لن�شر اللعبة بني النا�شئني

17
19
19

هند احلو�سني  :الرتكيز على دعم العن�صر الن�سائي �أبرز �أولوياتنا يف الفرتة املقبلة
حمظوظون برئا�سة البطل الأوملبي �أحمد بن ح�شر ملجل�س �إدارة االحتاد

•• دبي-وام:

ي�ستعد احت ��اد الإم � ��ارات للرماية
ل�ت��وق�ي��ع ات �ف��اق �ي��ات م ��ع ع ��دد من
اجل�ه��ات احلكومية خ�لال الفرتة
امل�ق�ب�ل��ة م��ن �أج� ��ل ت��و��س�ي��ع قاعدة
ال �ن �� �ش��اط ال��ري��ا� �ض��ي يف خمتلف
الأن ��دي ��ة ب��ال��دول��ة و ج ��ذب املزيد
م� ��ن ال�ل�اع� �ب�ي�ن اجل � � ��دد ،خا�صة
م��ن النا�شئني م��ن �أج��ل اعدادهم
ليكونوا ن��واه لأبطال يف امل�ستقبل
ملنتخباتنا الوطنية .و�أك ��دت هند

احلو�سني الأم�ي�ن ال�ع��ام لالحتاد
يف ت���ص��ري�ح��ات ل �ـ " وك��ال��ة �أنباء
الإمارات"  /وام� /أن احتاد الرماية
ب��رئ��ا��س��ة ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن ح�شر
�آل م �ك �ت��وم ي �ع �م��ل ج ��اه ��دا حتى
ي �ك��ون ل�ل�ع�ب��ة دور ك �ب�ير يف اب ��راز
�إي�ج��اب�ي��ات ال��ري��ا��ض��ة الإماراتية،
وو��ض�ع�ه��ا ع�ل��ى من�صات التتويج،
ملختلف ال�ف�ئ��ات ��س��واء يف الرجال
�أو ال�سيدات ،وكذلك جلميع فئات
املراحل ال�سنية .وقالت �إنه �سيكون
للعن�صر الن�سائي يف الرماية دور

كبري خالل الفرتة املقبلة ،وذلك
من خالل اخلطط والربامج التي
مت و�ضع اخلطوط العري�ضة لها
م��ن �أج ��ل امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ،والتي
تتمثل يف ا�ستقطاب العبني نا�شئني
وت�ن�م�ي��ة م��واه�ب�ه��م وق��درات �ه��م يف
اللعبة ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ع��دي��د من
اجل �ه��ات يف ال��دول��ة خ��ا��ص��ة وزارة
ال�ت�رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ،وم�ؤ�س�سة
الإمارات للتعليم املدر�سي ،لتو�سيع
قاعدة انت�شار اللعبة يف املدار�س".
و �أ��ش��ارت احلو�سني �إىل �أن وجود

ال�شيخ �أحمد بن ح�شر على ر�أ�س
احت ��اد الإم� � ��ارات ل�ل��رم��اي��ة يعطي
ل�ل�ج�م�ي��ع دف �ع��ة ك �ب�ي�رة م ��ن �أج ��ل
حتقيق املزيد من الإجنازات خالل
ال�ف�ترة املقبلة ،وذل��ك م��ن خالل
العديد م��ن ال�برام��ج التطويرية
والأه� � � � ��م م� ��ن ذل� � ��ك اال�� �س� �ت� �ف ��ادة
م��ن خ�برت��ه ال�ط��وي�ل��ة يف ريا�ضة
ال��رم��اي��ة ،خا�صة و�أن ��ه رام �أوملبي
وبالتايل �ستكون الفائدة م�ضاعفة
من �أجل عملية التطوير للعبة .و
فيما يتعلق ب�إمكانية جتهيز بطل

�أومل �ب��ي م��ن �أج ��ل ال �ت ��أه��ل للدورة
املقبلة ق��ال��ت احل��و��س�ن��ي " :بد�أنا
الرتكيز على الالعبني النا�شئني
وخ �ط �ط �ن��ا ط �م��وح��ة وك� �ب�ي�رة من
�أج � � ��ل جت �ه �ي��ز الع � �ب �ي�ن للت�أهل
وامل�شاركة يف دورات �أوملبية قادمة،
ونتمنى �أن يكون الت�أهل يف �أقرب
وق��ت خا�صة و�أن لدينا جمموعة
مم � �ي� ��زة م � ��ن ال�ل��اع � �ب�ي��ن نعمل
ع�ل��ى �إع ��داداه ��م ب���ش�ك��ل �أف�ضل".
وبالن�سبة لال�ستعدادات للم�شاركة
يف دورة الأل �ع��اب اخلليجية التي

�ستقام يف الكويت ال�شهر اجلاري
�أك� ��دت احل��و��س�ن��ي �أن االحت� ��اد �أمت
ا�ستعداداته للم�شاركة يف الدورة
وذل� ��ك م��ن خ�ل�ال اخ �ت �ي��ار ثالثة
رم� ��اة � �س �ي �� �ش��ارك��ون ��ض�م��ن قائمة
املنتخب ،بالإ�ضافة �إىل اثنني من
ال��رم��اة �سي�شاركان ب�شكل فردي،
وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية
ب��االحت��اد خ�ل�ال ال �ف�ت�رة املا�ضية
وال� �ت ��ي ج� ��اءت ب �ن��اء ع �ل��ى حتديد
م���س�ت��وي��ات ع ��دد م��ن ال��رم��اة على
م �ي��ادي��ن ن ��ادي ال �ع�ين للفرو�سية

والرماية واجلولف يف �شهر مار�س
امل��ا� �ض��ي .و ع��ن ت��واج��ده��ا كنائب
ل �ل �م��دي��ر ال� �ع ��ام ل� �ن ��ادي ال�شارقة
ل��ري��ا� �ض��ة امل� � ��ر�أة ودوره� � ��ا يف دعم
الع �ب��ات ال �ن��ادي �أك ��دت احلو�سني
�أنها ت�سعى جاهدة لال�ستفادة من
ه��ذا الأم��ر يف دع��م العبات النادي
وت� �ط ��وي ��ر م �� �س �ت��وي��ات �ه��ن وك�شف
امل��زي��د م��ن ال�لاع �ب��ات املوهوبات
الأم � ��ر ال� ��ذي ي �ع��ود ب��ال �ن �ف��ع على
املنتخبات الوطنية ب�شكل خا�ص
وعلى الريا�ضة الإم��ارات�ي��ة ب�شكل

ع� ��ام ،الف �ت��ة �إىل �أن دع ��م قرينة
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ح��اك��م ال�شارقة
�سمو ال�شيخة جواهر بنت حممد
القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى
ل �� �ش ��ؤون الأ� � �س� ��رة ،ج �ع��ل العبات
النادي على من�صات التتويج ب�شكل
م�ستمر يف خمتلف البطوالت التي
ي�شارك فيها.

�سباق املقاعد يف البطوالت الأوروبية ي�شعل
ال�صراع بني الأندية مع اقرتاب املو�سم من نهايته
•• �أبوظبي-وام:

مع اقرتاب املو�سم الكروي يف �أوروبا
من خط النهاية وعلى الرغم من
ح���س��م ال�ل�ق��ب يف  3م��ن الدوريات
اخلم�سة الكربى يف القارة الأوروبية،
ال يزال ال�صراع على �أ�شده يف معظم
ب�ط��والت ال ��دوري املحلي م��ن �أجل
املناف�سة على املقاعد الأوروبية وما
يتبعها من مكا�سب مالية.
ف �ق��د مت ح �� �س��م ال �ل �ق��ب امل �ح �ل��ي يف
ك��ل م��ن �إ��س�ب��ان�ي��ا و�أمل��ان �ي��ا وفرن�سا
ل�ك��ن املناف�سة ع�ل��ى امل��راك��ز الأوىل
ال�ت��ي ي�ت��أه��ل �أ��ص�ح��اب�ه��ا للبطوالت
الأوروبية للأندية ال تزال م�شتعلة
يف ظل املكا�سب املالية التي جتنيها
الأن��دي��ة م��ن وراء ه��ذه امل�شاركات
وج��اذب�ي��ة ه��ذه ال�ب�ط��والت بالن�سبة
للنجوم وه��و ما ي�ساعد الأن��دي��ة يف
�سوق االنتقاالت.
و ال يختلف احلال كثريا يف �إجنلرتا
و �إي�ط��ال�ي��ا ح�ي��ث ال ي ��زال ال�صراع
على اللقب قويا يف البطولتني لكن
املناف�سة على امل��راك��ز الأوروب �ي��ة ال
تقل قوة و �إث��ارة عن �سباق التتويج
باللقب.
ويف املقابل� ،أ�صبحت املناف�سة �أقل
ح� ��دة ع �ل��ى امل ��راك ��ز الأوروب� � �ي � ��ة يف
دوري��ات �آخ��رى مثلما هو احل��ال يف

ه��ول�ن��دا وال�برت �غ��ال وت��رك�ي��ا نظرا
حل�سم امل��وق��ف ب�شكل ك�ب�ير خالل
املراحل املا�ضية.
وتر�صد "وكالة �أنباء الإمارات" /
وام�� /ش�ك��ل امل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى املراكز
الأوروب� �ي ��ة يف ال ��دوري ��ات اخلم�سة
الكربى.
فعلى �صعيد ال� ��دوري الإجنليزي
انح�صر ال�صراع على اللقب مبكرا
ب�ي�ن م��ان �� �ش �� �س�تر � �س �ي �ت��ي املت�صدر
ب��ر� �ص �ي��د  86ن �ق �ط��ة و مناف�سه
ليفربول" 83نقطة" ،و�ضمن كل
منهما م�ق�ع��ده يف دور املجموعات
ل ��دوري الأب �ط��ال الأوروب � ��ي بغ�ض
النظر عن نتائج اجل��والت الثالث
املتبقية من امل�سابقة.
ويف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ت ��دور مناف�سة
ث�لاث�ي��ة ق��وي��ة ب�ين ت�شيل�سي " 67امل�ؤمتر الأوروبي.
نقطة" و�أر�� �س� �ن ��ال " 66نقطة" و ي�ح�ت��ل م��ان���ش���س�تر ي��ون��اي�ت��د هذا
وت ��وت� �ن� �ه ��ام " 62نقطة" على املركز حاليا بر�صيد  58نقطة من
املقعدين املتبقيني ل�ف��رق الدوري  37مباراة لكنه قد يخرج �صفر
الإجن� �ل� �ي ��زي يف دور املجموعات اليدين من �سباق املراكز الأوروبية
ب ��دوري الأب �ط��ال و�سيكون الت�أهل ه ��ذا امل��و� �س��م ح�ي��ث ي�ل�ي��ه يف جدول
مل �� �س��اب �ق��ة ال � � ��دوري الأوروب � � � ��ي من امل���س��اب�ق��ة املحلية ف��ري�ق��ا وي�ستهام
ن�صيب الفريق ال��ذي يخرج �صفر " 55ن �ق �ط��ة م ��ن  36مباراة"
اليدين من هذه املناف�سة الثالثية .وول�ف��ره��ام�ب�ت��ون " 50ن�ق�ط��ة من
ويف امل�ق��اب��ل ،ي�ت��أه��ل �صاحب املركز  35مباراة".
ال �� �س��اد���س يف ال � ��دوري الإجنليزي ويف ال � ��دوري الإ� �س �ب��اين ت ��وج ريال
�إىل ال��دور الفا�صل مل�سابقة دوري مدريد " 81نقطة" ر�سميا بلقب

ال �ب �ط��ول��ة ،و� �ض �م��ن م��ع بر�شلونة
" 69نقطة" مقعديهما يف دور
املجموعات ل��دوري الأب �ط��ال ،فيما
ي�ت���س��اب��ق �إ��ش�ب�ي�ل�ي��ة " 65نقطة"
و�أت �ل �ت �ي �ك��و م ��دري ��د " 64نقطة"
وري � � � ��ال ب �ي �ت �ي ����س " 58نقطة"
وري � ��ال ��س��و��س�ي�ي��داد " 56نقطة"
ع�ل��ى امل�ق�ع��دي��ن ال�ب��اق�ي�ين يف دوري
الأبطال.
و ق��د يحتل الفائز باملركز الثالث
يف ه ��ذا ال �� �س �ب��اق ال��رب��اع��ي املركز
اخل��ام ����س يف ج � ��دول ال � � ��دوري ما

مينحه م�ق�ع��دا يف دور املجموعات
مب�سابقة ال� ��دوري الأوروب � ��ي وقد
يحتل امل��رك��ز ال���س��اد���س يف ال ��دوري
وال ��ذي ي�ت��أه��ل �صاحبه لت�صفيات
دوري امل�ؤمتر الأوروبي.
لكن فريقا ف�ي��اري��ال " 53نقطة"
و�أت �ل �ت �ي��ك ب�ل�ب��او " "52ال ي ��زاالن
�أي�ضا يف دائرة املناف�سة على الت�أهل
لأي من الدوري الأوروب��ي �أو دوري
امل� ��ؤمت ��ر الأوروب� � � ��ي يف ظ ��ل وج ��ود
 9نقاط متاحة �أمام �أي فريق يف
ال� ��دوري الإ� �س �ب��اين ح�ت��ى الآن من

الزبري يكرم بجبوج

فريق مركز �شرطة الرب�شاء يح�صد لقب
بطولة داماك لكرة القدم
•• دبي-الفجر

ت� ّوج فريق مركز �شرطة الرب�شاء لكرة القدم بلقب مهرجان
م�ؤ�س�سة دام��اك العقارية يف منطقة دام��اك هيلز  2ال�سكنية،
مب�شاركة  16فريقاً ،وذلك بفوزه يف النهائي على فريق " بي
تي �أ�س �أي"  ،2-3حيث نظمت �شركة " ت�شامب�س" مهرجاناً
عائلياً بح�ضور حا�شد يف �أجواء ترفيهية وعائلية.
مت تكرمي فريق مركز �شرطة الرب�شاء لكرة القدم نيابة عن

الرائد علي املن�صوري ،حيث مت تقدمي هدايا عينية للفريق،
بح�ضور حممد بيومي م��دي��ر �شركة �سوي�س الن��دي لإدارة
امل�شاريع الذي بادر بامل�شاركة يف التكرمي تقديراً للجهود التي
بذلت من الالعبني يف البطولة والأداء الفني الرفيع لالعبني
يف جميع املباريات.
ب��دوره ك� ّرم عمر الزبري احلكم ال��دويل املونديايل بكرة اليد،
ال�صحفي فائز بجبوج تقديراً مل�سريته املهنية الكبرية يف العمل
الإع�لام��ي يف ال��دول��ة خا�صة يف تغطية الأن�شطة الريا�ضية

املختلفة بوجه عام وكرة اليد بوجه خا�ص ،بجانب �أنه يعد �أول
مدرب قام بتدريب منتخبات الإمارات لكرة اليد منذ ت�أ�سي�س
احتاد الإمارات لكرة اليد يف .1976
و�أ�شاد الزبري مب�سرية فائز بجبوج املتميزة وامل�شرفة يف املجال
الإعالمي خالل العقود املا�ضية ،وجهوده ال�سابقة �إبان وجوده
مدرباً ملنتخبات كرة اليد يف الدولة ،وقال �إن هذا التقدير ميثل
ق��دراً ب�سيطاً من الوفاء والعرفان مل�سرية طويلة من العطاء
املهني.

خالل اجل��والت الثالث املتبقية يف
امل�سابقة هذا املو�سم.
ويف ال� ��دوري الإي �ط��ايل و م��ع فوز
م� �ي�ل�ان ع �ل��ى ف�ي�رون ��ا يف اجلولة
ال���س��اد��س��ة وال �ث�لاث�ين م���س��اء �أم�س
الأول الأح � � ��د ،خ� ��رج ن ��اب ��ويل من
ال � �� � �ص ��راع ع� �ل ��ى ل� �ق ��ب البطولة،
وان �ح �� �ص��رت امل �ن��اف �� �س��ة ع �ل��ى لقب
امل�سابقة بني ميالن املت�صدر "80
نقطة" وج ��اره ان�ت�ر م�ي�لان "78
نقطة".
و �ضمن قطبا مدينة ميالن ومعهما
ن��اب��ويل " 73نقطة" ويوفنتو�س
" 69نقطة" ر�سميا املقاعد الأربع
لإيطاليا يف دور املجموعات بدوري
الأبطال.
وم � ��ع وج� � ��ود � �س��ت ن� �ق ��اط متاحة
ل��دى ك��ل ف��ري��ق يف امل�سابقة خالل
اجل��ول�ت�ين املتبقيتني م��ن املو�سم،
ت��دور املناف�سة بني كل من الت�سيو
" 62نقطة" وج ��اره روم ��ا "59
نقطة" و�أت ��االن �ت ��ا " 59نقطة"
ع �ل��ى امل ��رك ��زي ��ن اخل ��ام� �� ��س ال ��ذي
يت�أهل �صاحبه ل �ل��دوري الأوروب ��ي
وال���س��اد���س ال��ذي يت�أهل لت�صفيات
دوري امل�ؤمتر الأوروبي.
ف �ي �م��ا ال ي � ��زال ف �ي��ورن �ت �ي �ن��ا "56
نقطة" يف دائرة املناف�سة على املركز
ال���س��اد���س لكنه ال ي�ستطيع �إزاح ��ة

الت�سيو عن املركز اخلام�س �أيا كانت
النتائج يف ظل تفوق الت�سيو يف فارق
املواجهة املبا�شرة بني الفريقني.
و يف ال ��دوري الأمل ��اين ح�سم بايرن
ل� �ق ��ب ال �ب��ون��د� �س �ل �ي �ج��ا ل�صاحله
ل�ل�م��و��س��م ال �ع��ا� �ش��ر ع �ل��ى ال� �ت ��وايل،
و�ضمن مع بورو�سيا دورمتوند "66
نقطة" وب��اي��ر ل �ي �ف��رك��وزن "61
نقطة" ثالثة من املقاعد الأربعة
للبوند�سليجا يف دور املجموعات
ل��دوري الأب�ط��ال علما ب��أن الدوري
الأمل� ��اين ي�ترق��ب اجل��ول��ة الأخ�ي�رة
من فعالياته ومل يعد �أمام �أي فريق
�سوى  3نقاط فقط متاحة.
و ال تزال املناف�سة قائمة بني اليبزج
" 57نقطة" وف ��راي �ب ��ورج "55
نقطة" على املقعد الرابع ،ويدخل
م�ع�ه�م��ا يف امل�ن��اف���س��ة م��ن الناحية
النظرية فريق يونيون برلني "54
نقطة" لكن فر�صه تبدو �ضعيفة
ل�ل�غ��اي��ة يف ظ��ل ال �ف ��ارق ال �ه��ائ��ل يف
فارق الأهداف بني اليبزج ويونيون
برلني.
و يدخل كولن م��ع ال�ف��رق الثالثة
"با�ستثناء الفائز باملقعد الرابع
يف دوري الأبطال" يف املناف�سة
على املركزين اخلام�س وال�ساد�س
اللذين يت�أهالن للدوري الأوروبي
وت�صفيات دوري امل�ؤمتر الأوروبي.

ويف ال��دوري الفرن�سي ت��وج باري�س
� �س ��ان ج�ي�رم ��ان ب��ال �ل �ق��ب م �ب �ك��را ،
و�ضمن مع مار�سيليا " 68نقطة"
م �ق �ع��دي �ه �م��ا يف دور املجموعات
ل��دوري الأبطال قبل �آخ��ر جولتني
من ختام البطولة.
ويتناف�س موناكو " 65نقطة من
 36مباراة" ورين " 62نقطة من
 35مباراة" و�سرتا�سبورج "60
نقطة من  36مباراة" وني�س "60
نقطة من  35مباراة" على املركز
ال �ث ��ال ��ث ال � ��ذي ي �خ��و���ض �صاحبه
الت�صفيات امل�ؤهلة لدور املجموعات
بدوري الأبطال.
ومت �ل ��ك ك ��ل م ��ن ال� �ف ��رق الثالثة
اخلا�سرة من هذه املناف�سة الرباعية
فر�صة �أخرى للم�شاركة �أوروبيا من
خ�لال ال�ف��وز ب��امل��رك��ز ال��راب��ع الذي
يخو�ض �صاحبه م�سابقة الدوري
الأوروب ��ي �أو املركز اخلام�س الذي
ي�خ��و���ض ��ص��اح�ب��ه ت���ص�ف�ي��ات دوري
امل�ؤمتر الأوروبي.
كما يدخل معهما يف املناف�سة على
امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع و اخل��ام ����س فريق
الن�س " 58نقطة من  36مباراة"
وم ��ا زال ��ت ال�ف��ر��ص��ة ��س��ان�ح��ة �أم ��ام
ليون " 55نقطة من  36مباراة"
للمناف�سة على املركز ال�ساد�س رغم
خ�سارته �أمام ميتز �أم�س الأول.
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«الأوملبية» تقوم بزيارات ميدانية ملنتخباتنا امل�شاركة بخليجية الكويت

•• دبي-وام:

توا�صل اللجنة الأومل�ب�ي��ة الوطنية م�ساعيها وزي��ارات�ه��ا لالطمئنان على
�آخر امل�ستجدات يف ا�ستعدادات منتخبات الإمارات التي �ست�شارك يف الدورة
الثالثة للألعاب اخلليجية التي �ستقام ال�شهر اجل��اري يف دول��ة الكويت
ال�شقيقة.
وقامت املهند�سة عزة بنت �سليمان الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية للجنة الأوملبية الوطنية بزيارات ميدانية لفرق الريا�ضات امل�شاركة
يف مناف�سات ال��دورة التي �ستقام خ�لال الفرتة من "� 13إىل  "31مايو
اجلاري.
وت��اب�ع��ت ��س�ير ت��دري�ب��ات منتخبنا ال��وط�ن��ي ل�ك��رة ق��دم ال���ص��االت يف نادي
البطائح حيث كان يف ا�ستقبالها عبد امللك جاين رئي�س اللجنة التنفيذية
لكرة القدم لل�صاالت ،كما تابعت تدريبات منتخبنا الوطني لألعاب القوى
للرجال وال�سيدات التي �أقيمت يف نادي الثقة للمعاقني.
واطلعت من الأطقم الفنية على م�ستويات الالعبني قبيل انطالق دورة

الأل�ع��اب اخلليجية وم��دى جاهزيتهم للتناف�س م��ن �أج��ل حتقيق �أف�ضل
النتائج والتتويج بامليداليات امللونة ،خا�صة و�أن فريق كرة قدم ال�صاالت
للرجال خا�ض تدريبات مكثفة خ�لال الفرتة املا�ضية ،وي�سعى لتحقيق
نتيجة �إيجابية وتعوي�ض عدم ت�أهله �إىل نهائيات ك�أ�س �آ�سيا.
كما اطلعت الأم�ين العام امل�ساعد للجنة الأوملبية الوطنية على برنامج
�إعداد �ألعاب القوى وم�شاركته يف جميع امل�سابقات املدرجة من قبل اللجنة
املنظمة للحدث ،م�شرية �إىل �أهمية حتقيق اال�ستفادة املن�شودة من هذا
اال�ستحقاق الريا�ضي املهم.
وي���ش��ارك وف��دن��ا ال��ري��ا��ض��ي يف جميع ال��ري��ا��ض��ات الـ 16امل��درج��ة بجدول
مناف�سات الن�سخة الثالثة من ال��دورة اخلليجية وه��ي ك��رة اليد ،والكرة
الطائرة ،وكرة ال�سلة  5*5رجال و� 3*3سيدات ،وكرة قدم ال�صاالت رجال
و�سيدات ،وال�سباحة ،و�ألعاب القوى رجال و�سيدات ،والكاراتيه ،واجلودو،
واملبارزة ،والرماية ،والتن�س الأر�ضي ،والدراجات الهوائية رجال و�سيدات،
وهوكي اجلليد ،وك��رة الطاولة ،والبادل تن�س رج��ال و�سيدات �إ�ضافة �إىل
الألعاب الإلكرتونية.

ح�صل على �شهادة االعتماد من مركز التحكيم الريا�ضي

عبدالعزيز النعيمي :ن�سعى ال�ستدامة التطور وحتقيق الأهداف الوطنية
•• دبي-الفجر

م�ن��ح م��رك��ز الإم� � ��ارات للتحكيم ال��ري��ا� �ض��ي ،ع�ب��د العزيز
النعيمي رئي�س جمل�س �إدارة نادي خورفكان ال�سابق� ،شهادة
الإج� ��ادة� ،ضمن ال��دف�ع��ة الثانية م��ن امل��وف�ق�ين واملحكمني
التي مت الإع�لان عنها �أخ�يرا حيث ت�سلم ال�شهادة املعتمدة
من املركز بعد �إدراجه يف قائمة املوفقني واملحكمني ،وذلك
للبدء يف مبا�شرة مهامه عند اختياره للف�صل يف املنازعات
الريا�ضية املحالة �إىل املركز من خالل غرفتيه االبتدائية
واال�ستئنافية.
جاء ذلك خالل احتفال تخريج الدفعة الثانية من املوفقني
وامل�ح�ك�م�ين وع��دده��ا  42دار�� �س� �اً ،وال� ��ذي �أق �ي��م يف فندق
انرتكونتيننتال في�ستفال �سيتي دب��ي ،بح�ضور ع��دد من
امل�س�ؤولني واملدراء يف القطاعات املختلفة.
ووجه عبد العزيز النعيمي ال�شكر والتقدير ملركز الإمارات
للتحكيم ال��ري��ا��ض��ي ع�ل��ى ت��وف�يره البيئة املنا�سبة خالل

ال� ��دورة ،ودع�م��ه الكبري ل�ل��دار��س�ين وال ��ذي �ساعدهم على
احل�صول على الت�أهيل املنا�سب ،واجتياز التجربة بنجاح،
ليكونوا على �أهبة اال�ستعداد للنظر يف املنازعات الريا�ضية
التي متثل �أ�سا�س عمل مركز الإمارات للتحكيم الريا�ضي،
وليعززوا ما حققته الدفعة الأوىل من املوفقني واملحكمني،
م��ن خ�لال امل�ضي ق��دم�اً يف ط��ري��ق �إر� �س��اء م�ب��ادئ العدالة
وال�شفافية ،و�إعطاء كل ذي حقٍ حقه بالف�صل يف املنازعات
الريا�ضية ب��اح�تراف�ي��ة ك�ب�يرة ومهنية ع��ال�ي��ة ،حتى تنعم
ريا�ضة الإمارات باال�ستقرار والتميز واالزدهار.
وو�صف النعيمي اخلطوة بالهامة قائ ً
ال �أن ال��دورة �شملت
ال �ل��وائ��ح اخل��ا� �ص��ة مب��رك��ز الإم� � ��ارات للتحكيم الريا�ضي
والقواعد الإجرائية وقانون ت�أ�سي�س �إن�شاء مركز االمارات
للتحكيم الريا�ضي ودليل احلوكمة ،م�ؤكداً �أنه يعمل بجد
و�إخال�ص من �أجل �صقل جتربته املهنية وخربته امليدانية
من خالل تطوير اجلانب العلمي واملعريف والأكادميي من
جوانب متعددة ،حيث �أكمل درا�سة املاج�ستري يف الت�سويق

ال��ري��ا��ض��ي وال �ت��ي ك��ان��ت ع��ن ال�ت���س��وي��ق ال��رق�م��ي ودوره يف
حت�سني م��دخ�لات الأن��دي��ة الريا�ضية ،وي�سعى يف الفرتة
ال �ق��ادم��ة لتح�ضري ال��دك �ت��وراة ح ��ول اح�ت��راف الت�سويق
الريا�ضي كجزء فاعل وه��ام يف تطوير الريا�ضة ،وتوفري
امل��درب�ين املميزين واك�ت���ش��اف امل��واه��ب وتنميتها م��ن �أجل
الو�صول للعاملية.
وم�ضى قائال :نطمح يف الإمارات لأن نكون الرقم واحد يف
كل جمال ،والريا�ضة من املجاالت الهامة التي نعمل على
احتالل مركز ال�صدارة فيها ،لهذا نعمل على خدمة ريا�ضة
الإم ��ارات يف اجل��وان��ب التي تتعلق ب��الإج��راءات والقوانني
الريا�ضية املرتبطة بالن�شاط الريا�ضي ملا لها من �أهمية
يف �صياغة العقود ومتابعة �إج ��راءات العمل ال�ق��ان��وين يف
امل�ؤ�س�سات الريا�ضية والتعامل م��ع الالعبني املحرتفني
وغري ذلك من اجلوانب ،مبا يتما�شى مع توجهات الدولة
وتوجيهات ال�ق�ي��ادة الر�شيدة ال�ستدامة التطور وازدهار
النماء يف �شتى املجاالت الريا�ضية.

ديلويت الدولية :مان�ش�سرت �سيتي الأكرث ا�ستفادة من ا�ستثماراته ريا�ضيا وماليا
•• �أبوظبي-وام:

يت�صدر نادي مان�ش�سرت �سيتي قائمة "ديلويت" لأغنى �أندية كرة القدم يف
العامل للمرة الأوىل لي�صبح رابع نادي يف التاريخ يت�صدر هذه القائمة التي
تن�شرها ب�شكل دوري م�ؤ�س�سة "ديلويت" ب�ش�أن �أبرز �أندية العامل من حيث
قيمة العائدات والإيرادات.
وقفز مان�ش�سرت �سيتي من املركز ال�ساد�س �إىل ال�صدارة يف ه��ذه القائمة
بعدما بلغت ع��ائ��دات ال�ن��ادي يف مو�سم  2021 - 2020نحو 571.1
مليون جنيه ا�سرتليني /نحو  752.6مليون دوالر �أمريكي /بفارق �أكرث
من  40مليون دوالر عن ريال مدريد الإ�سباين �صاحب املركز الثاين يف
القائمة فيما حل بايرن ميونخ الأمل��اين وبر�شلونة الإ�سباين ومان�ش�سرت
يونايتد الإجنليزي يف املراكز الثالثة التالية.
ويت�أهب حاليا مان�ش�سرت �سيتي �إىل �إ�ضافة جن��اح جديد داخ��ل امل�ستطيل
الأخ�ضر لريافق هذا النجاح امل��ايل الكبري حيث يقرتب فريق كرة القدم

من الفوز بلقب الدوري الإجنليزي لكرة القدم للمو�سم الثاين على التوايل
وللمرة الثامنة يف تاريخ الفريق.
ويت�صدر مان�ش�سرت �سيتي ج��دول ال��دوري الإجنليزي حاليا بفارق ثالث
نقاط �أمام مناف�سه الوحيد ليفربول ،وذلك قبل �آخر جولتني من امل�سابقة
هذا املو�سم.
وعلى مدار ال�سنوات القليلة املا�ضية ،كانت هناك العديد من الت�صريحات
من م�س�ؤولني ريا�ضيني يف القارة الأوروب�ي��ة ت�شري �إىل �أن امل��ال ال يحقق
النجاح و�أن اخلربة بالبطوالت و�شخ�صية الفريق ميكنها حتقيق النجاح
�أكرث من االنفاق على تدعيم ال�صفوف.
ورمبا تكون هذه الت�صريحات �صائبة يف بع�ض االحيان لكن امل�ؤكد �أن الفرق
التي ت�سعى لتحقيق النجاح وح�صد الأل�ق��اب عليها �أوال تدعيم �صفوفها
ب�أف�ضل العنا�صر ،ثم ت�أتي عوامل خمتلفة مثل الإدارة الر�شيدة و�شخ�صية
الفريق واحلما�س والأمور الفنية واخلططية لتكتمل منظومة النجاح.
و�إىل جانب قائمة "ديلويت" ت�شري �إح�صائيات �أخ��رى �إىل مدى ا�ستفادة

مان�ش�سرت �سيتي من ا�ستثماراته على اجلانبني الريا�ضي واملايل معا.
وطبقا لإح�صائيات موقع "تران�سفري ماركت" العاملي ،كان مان�ش�سرت �سيتي
وت�شيل�سي هما الأكرث انفاقا من بني �أكرث � 5أندية يف الدوري الإجنليزي
على تدعيم �صفوفهم خالل �آخر ع�شر �سنوات.
ولكن مان�ش�سرت �سيتي كان الأكرث ح�صدا للبطوالت من بني هذه الأندية
اخلم�سة خالل الفرتة نف�سها وحتى قبل �إ�ضافة لقب الدوري الإجنليزي
املنتظر حتقيقه خالل الأيام القليلة املقبلة فيما كان مان�ش�سرت يونايتد هو
الأقل ا�ستفادة من ا�ستثماراته.
وخ�ل�ال �آخ��ر ع�شر ��س�ن��وات ،وبالتحديد منذ مو�سم ، 2013 - 2012
وطبقا لبيانات "تران�سفري ماركت" �أنفق مان�ش�سرت �سيتي مليارا و410
ماليني ا�سرتليني على التعاقدات مع الالعبني.
و�أ��س�ف��رت ه��ذه اال�ستثمارات ع��ن ال�ف��وز ب�ـ  11لقبا ،منها �أرب�ع��ة �أل�ق��اب يف
ال ��دوري الإجن�ل�ي��زي ه��ي �أك�ث�ر م��ن ن�صف ع��دد �أل �ق��اب ال�ف��ري��ق على مدار
تاريخه يف البطولة ،كما ح�صد الفريق �ستة من �ألقابه الثمانية يف بطولة

ك�أ�س رابطة املحرتفني �إىل جانب لقب واحد يف بطولة ك�أ�س �إجنلرتا.
وبجانب ه��ذه الأل�ق��اب الـ ،11ف��از الفريق �أي�ضا بلقبني يف بطولة الدرع
اخلريية /ك�أ�س ال�سوبر الإجنليزي./
وخالل الفرتة الزمنية نف�سها� ،أنفق ت�شيل�سي نحو  1.34مليار ا�سرتليني
لكن الفريق ح�صد ثمانية �ألقاب فقط يف البطوالت املختلفة ورمبا جنح
النادي يف تعوي�ض هذا الفارق من خالل الأرباح التي جناها من بيع العديد
من الالعبني حيث بلغت ح�صيلة بيع العبيه يف الفرتة نف�سها نحو مليار
ا�سرتليني.
وي�أتي مان�ش�سرت يونايتد كثالث �أكرث الأندية الإجنليزية �إنفاقا على تدعيم
�صفوفه بالالعبني يف هذه الفرتة بنحو  1.3مليار ا�سرتليني لكنه فاز
ب�ألقاب �أربع بطوالت فقط وتبعه ليفربول يف املركز الرابع حيث �أنفق �أكرث
م��ن  918مليون ا�سرتليني لكنه ح�صد �أل�ق��اب ث�لاث ب�ط��والت فح�سب.
ويحتل �أر��س�ن��ال امل��رك��ز اخلام�س يف تلك القائمة حيث �أن�ف��ق نحو 910
ماليني ا�سرتليني وتوج ب�ألقاب �أربع بطوالت.

جمعة الظاهري :رفع علم الإمارات يف «الألعاب اخلليجية» �شرف كبري ..وامليدالية الذهبية هدفنا
•• دبي-وام:

�أك��د جمعة حممد ال�ظ��اه��ري قائد
املنتخب الإماراتي لهوكي اجلليد �أن
امليدالية الذهبية يف م�سابقة هوكي
اجل�ل�ي��د ب ��دورة الأل �ع��اب اخلليجية
الثالثة يف الكويت هدف الفريق يف
�أول دورة خليجية ت�شهد �إدراج هذه
الريا�ضة التي تتفوق فيها الإمارات
بجدارة.
وت �� �ش ��ارك الإم � � � ��ارات يف  16لعبة
ف��ردي��ة وج�م��اع�ي��ة يف دورة الألعاب
اخلليجية الثالثة التي ت�ست�ضيفها
دولة الكويت من � 13إىل  31مايو
اجل ��اري ،وال�ت��ي ي���ش��ارك فيها �أكرث
م��ن  1500ريا�ضي وريا�ضية من
دول جمل�س التعاون ل��دول اخلليج
العربية.
مي ّثل الإمارات يف هذه الدورة 285
ريا�ضيا وري��ا��ض�ي��ة ،و�سينال جمعة
حم�م��د ال �ظ��اه��ري الع ��ب منتخبنا

لل��إجن��ازات ال�ك�ب�يرة ال�ت��ي حققتها
ه� � ��ذه ال ��ري ��ا� � �ض ��ة خ �ل ��ال ال� �ف�ت�رة
املا�ضية ،وكان �أحدثها فوز منتخبنا
بك�أ�س ال�ع��امل للم�ستوى الثالث يف
لوك�سمبورج ال�شهر املا�ضي.
وقال " :نالت الإم��ارات ثقة االحتاد
ال� ��دويل ل�ه��وك��ي اجل�ل�ي��د وحتديداً
ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ك��ي ت �ك��ون مركزاً
ل�ت�ط��وي��ر ال�ل�ع�ب��ة يف اخل �ل �ي��ج ..لذا
�سيكون الفوز بلقب امل�سابقة يف دورة
الألعاب اخلليجية طموحنا الأول".
و�أ� � �ض� ��اف" :ثقة االحت� � ��اد ال� ��دويل
ل� �ه ��وك ��ي اجل� �ل� �ي ��د ج� � � ��اءت نتيجة
ج�ه��ود م�ستمرة وع�م��ل د�ؤوب على
ال�صعيدين الإداري والفني يف احتاد
الإمارات للريا�ضات ال�شتوية ،والذي
مي �ل��ك ق � �ي� ��ادات و�أع� ��� �ض ��اء جمل�س
�إدارة على �أعلى م�ستوى يف الإدارة
ال ��وط� �ن ��ي ل �ه��وك��ي اجل �ل �ي��د �شرف ت�صريحات لوكالة �أنباء الإم��ارات /الريا�ضي اخلليجي الكبري ،م�ؤكداً وال��ري��ا��ض��ات ال�شتوية ككل ،و�شرفا والتخطيط ،ما ينعك�س على جميع
رف��ع علم ال��دول��ة يف حفل االفتتاح وام ، /عن فخره واعتزازه باختياره �أنه يعد تقديراً من اللجنة الأوملبية ي �ك �ل��ل �أع � �ن ��اق ج �م �ي��ع الريا�ضيني عنا�صر اللعبة".
ال��ر� �س �م��ي .و ع�ب�ر ال �ظ ��اه ��ري  ،يف حل�م��ل ع�ل��م ال��دول��ة يف ه��ذا املحفل ال��وط�ن�ي��ة ل��ري��ا��ض��ة ه��وك��ي اجلليد يف ه ��ذه ال�ل�ع�ب��ة ،وي�ج���س��د التقدير و اع� �ت�ب�ر ال� �ظ ��اه ��ري �أن تكرميه

وتكليفه بحمل علم ال��دول��ة يف هذا
املحفل اخلليجي ،يعد تتويجا مل�سرية
�إجن ��ازات ��ه ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا م��ع هوكي
اجلليد على م��دار الأع��وام الطويلة
املا�ضية و م��ن بينها ح�صوله على
لقب �أف���ض��ل الع��ب يف �آ��س�ي��ا مرتني
ع��ام��ي  2009و ،2012و�أف�ضل
الع ��ب يف اخل�ل�ي��ج  3م� ��رات ،ولقب
�أف�ضل العب يف منتخب الإمارات يف
ك�أ�س العامل . 2010
و �أ�� �ش ��ار ال� �ظ ��اه ��ري ،ال � ��ذي ي�شغل
�أي�ضا من�صب الأمني العام لالحتاد
�إىل �أن ه��وك��ي اجلليد يف الإم ��ارات
ي�ع�ي����ش ط �ف��رة ح�ق�ي�ق�ي��ة وحت ��دي ��داً
منذ عام  2009حينما �صدر قرار
�إن�شاء نادي �أبوظبي لهوكي اجلليد
والذي �أ�صبح فيما بعد نادي �أبوظبي
للريا�ضات اجلليدية وال��ذي �ساهم
ب�شكل كبري يف حتقيق هذه الطفرة،
يف ظل �ضمه لفرق خمتلفة ومتنوعة
جلميع املراحل ال�سنية للعبة  ،عالوة

على وجود فريق ن�سائي للعبة.
و�أ�شار �إىل �أن اهتمام هوكي اجلليد يف
الدولة �شمل �أي�ضا خمتلف الكوادر
الفنية والإداري ��ة للعبة ،حيث مثل
الإم � ��ارات يف ب�ط��ول��ة ال �ع��امل احلكم
ال ��دويل يحيي اجل�ن�ي�ب��ي ،و�شاركت
ل�ل�م��رة الأوىل حكمة �إم��ارات �ي��ة هي
فاطمة العلي يف مناف�سات بطولة
ال �ع��امل .و�أك� ��د �أن امل�ن�ت�خ��ب يتطلع
ل �ل��و� �ص��ول �إىل امل �� �س �ت��وى الأول يف
ب�ط��والت ك��أ���س ال�ع��امل بعد و�صوله
حاليا للم�ستوى الثاين وه��و �إجناز
مل حتققه �أي دولة عربية من قبل.
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قمة العني واجلزيرة �أبرز مواجهات اجلولة الـ 23من دوري �أدنوك للمحرتفني

•• �أبوظبي -وام:

تنطلق اليوم الثالثاء مناف�سات اجلولة الـ 23من دوري �أدنوك للمحرتفني
والتي تقام على م��دار يومني وت�شهد �إقامة  7مباريات 3 ،منها يف اليوم
الأول ،و  4يف اليوم الثاين الأربعاء من بينها قمة العني املت�صدر  55نقطة العني �أن يحقق ال�ف��وز يف  9منها و اجل��زي��رة يف  ،12بينما ك��ان التعادل را�شد بن �سعيد وي�أمل �أ�صحاب الأر���ض يف موا�صلة امل�شوار للح�صول على
و اجلزيرة �صاحب املركز الثالث  45نقطة والتي تقام على ا�ستاد هزاع بن حا�ضرا يف  6مواجهات ،فيما �شهدت مباريات الفريقني ت�سجيل  92هدفا ،مركز �أف�ضل يف جدول الرتتيب قبل نهاية املو�سم ،بينما ي�أمل الوحدة يف
زايد .و�سيكون العني مطالبا بالفوز من �أجل �ضمان التتويج باللقب قبل منها  49للجزيرة و 43للعني .ويف تفا�صيل بقية مباريات اجلولة تنطلق موا�صلة احلفاظ على املركز الثاين على الأق��ل .و تختتم مناف�سات اليوم
ختام املو�سم بثالث جوالت يف ظل حاجته �إىل احل�صول على  3نقاط يف �أي املناف�سات مبواجهة العروبة  11 /نقطة  /باملركز الثالث ع�شر مع بني الأول بلقاء ال�شارقة  45نقطة يف املركز الرابع ،مع خورفكان  22نقطة
من مبارياته الأربع املتبقية هذا املو�سم .ولدى كل من الوحدة واجلزيرة يا�س  30نقطة يف املركز ال�ساد�س ،حيث تقام املباراة على ا�ستاد الفجرية يف املركز احلادي ع�شر ،والتي تقام على ا�ستاد نادي ال�شارقة ال�ساعة 8:45
وال�شارقة على التوايل ر�صيد النقاط نف�سه  45نقطة ويف حال فوز العني ال�ساعة  6م�ساء بتوقيت الإم ��ارات ،وي��أم��ل العروبة يف ال�ف��وز واحل�صول بتوقيت الإم� ��ارات و ي��أم��ل �أ��ص�ح��اب الأر� ��ض يف موا�صلة مالحقة العني
على اجلزيرة �سيح�سم اللقب بو�صوله �إىل النقطة  ،58لأنه وفقا حل�سابات على  3نقاط ت�ضمن له االقرتاب من الظفرة �صاحب الـ 18نقطة باملركز املت�صدر بجانب ال��وح��دة واجل��زي��رة �صاحبي الر�صيد نف�سه معه ،بينما
الفوز للفرق الثالثة يف جميع مبارياتها املتبقية �ست�صل �إىل  57نقطة ،الثاين ع�شر� ،أما بني يا�س في�أمل يف الفوز من �أجل البقاء يف املنطقة الدافئة يطمح خورفكان يف االبتعاد قليال عن منطقة اخلطر من �أجل �ضمان البقاء
وبالتايل �سيكون الفارق مع العني نقطة واح��دة .وبلغت مواجهات العني والتواجد بني املراكز اخلم�سة الأوىل .ويف التوقيت نف�سه يلتقي عجمان  /يف دوري املحرتفني .وت�ست�أنف مباريات اجلولة يف اليوم الثاين ب�إقامة 4
واجل��زي��رة يف ع�صر االح�ت�راف ب��دوري املحرتفني 27 ،مواجهة ا�ستطاع  28نقطة /باملركز التا�سع مع الوحدة  45نقطة باملركز الثاين على ا�ستاد مواجهات ت�شهد الأوىل لقاء �شباب الأهلي  33نقطة باملركز اخلام�س مع

Tuesday

الن�صر  29نقطة باملركز ال�سابع و التي تقام ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء بتوقيت
الإم��ارات على ا�ستاد را�شد بدبي ،حيث يطمح �شباب الأهلي يف االحتفاظ
مبركزه و التقدم قليال لالقرتاب من الوحدة واجلزيرة وال�شارقة �أ�صحاب
الـ  45نقطة� ،أما الن�صر فيدخل اللقاء بروح معنوية عالية بعد فوزه يف
ديربي "بر دبي" باجلولة املا�ضية على الو�صل ،حيث ي�أمل يف فك ارتباط
ر�صيد النقاط معه وال�سعي ملركز �أف�ضل قبل نهاية املو�سم .ويف التوقيت
نف�سه يلتقي احتاد كلباء  24نقطة يف املركز العا�شر ،مع الإمارات  10نقاط
باملركز الرابع ع�شر والأخري ،والذي يقام على ا�ستاد احتاد كلباء ،وهو اللقاء
الذي ي�أمل فيه احتاد كلباء مبوا�صلة ال�سعي لإنهاء املو�سم يف مركز �أف�ضل،
بينما يبحث الإمارات عن مزيد من النقاط حلفظ ماء الوجه يف امل�سابقة
قبل اخلتام .ويلتقي �أي�ضا الو�صل  29نقطة باملركز الثامن مع الظفرة 18
نقطة باملركز الثاين ع�شر على ا�ستاد زعبيل بدبي ،يف مباراة يبحث فيها كل
فريق عن الفوز من �أجل حت�سني مركزه خا�صة الظفرة ال�ساعي لالبتعاد
قليال مع منطقة اخلطر.
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 7بطوالت ب�أجندة احتاد كرة اليد للمو�سم اجلديد  2023-2022الفجرية ت�ست�ضيف بطولة العامل للمبارزة
للفتيات ل�سالح الإيبيه  13مايو

•• دبي-وام:

اعتمد جمل�س �إدارة احتاد الإمارات
لكرة اليد �إقامة �سبع بطوالت لفئة
ال ��رج ��ال خ�ل�ال �أج �ن��دت��ه للمو�سم
ال��ري��ا��ض��ي املقبل 2023-2022
الذي ينطلق يف � 16سبتمرب املقبل
ببطولة ك�أ�س الإمارات للرجال فيما
مت ا�ستحداث بطولة ك�أ�س النخبة.
ت �� �ش �م��ل ب� �ط ��والت امل��و� �س��م اجلديد
م���س��اب�ق��ات ك ��أ���س الإم � ��ارات ومباراة
ال�سوبر الإم��ارات��ي وال� ��دوري العام
ومباراة ال�سوبر البحريني الإماراتي
وك��أ���س �صاحب ال�سمو نائب رئي�س
الدولة  ،والذي يقام مب�شاركة العبي
ال�ف�ئ��ة الأوىل ف�ق��ط م��ن املواطنني
وح�م�ل��ة ج ��واز ��س�ف��ر ال��دول��ة و�أبناء
املواطنات .ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع
جمل�س �إدارة احت��اد الإم ��ارات لكرة
اليد برئا�سة �سعادة نبيل حممد بن
ع��ا��ش��ور وح���ض��ور ع ��دد م��ن �أع�ضاء
املجل�س  .كما اعتمد االحت��اد �إقامة
بطولتي ك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س
الدولة  ،و"ك�أ�س النخبة"  ،التي مت
ا�ستحداثها لتقام يف ختام م�سابقات
ال� ��رج� ��ال ل� �ه ��ذا امل ��و� �س ��م مب�شاركة
ال� �ف ��رق الأرب � �ع� ��ة امل �ت��وج��ة ب�ألقاب
ب �ط��والت ك ��أ���س الإم � ��ارات وال ��دوري
ال �ع��ام وك ��أ���س ��ص��اح��ب ال�سمو نائب
رئي�س الدولة وك�أ�س �صاحب ال�سمو

•• دبي  -وام:

رئي�س ال��دول��ة.مت خ�لال االجتماع
اع �ت �م��اد �أج �ن��دة م���س��اب�ق��ات املراحل
ال�سنية للمو�سم اجلديد وهي لفئة
ال���ش�ب��اب وامل�م�ث�ل��ة يف ال� ��دوري العام
الذي ينطلق يف � 19سبتمرب املقبل
وك�أ�س ال�سوبر وك�أ�س الإمارات ولفئة
النا�شئني /ال� ��دوري ال�ع��ام  ،والذي
ينطلق يف � 24سبتمرب املقبل وك�أ�س
الإمارات./
و اع �ت �م��د االج �ت �م��اع �أي �� �ض��ا �أجندة
امل�سابقات لفئة الأ��ش�ب��ال "الدوري
العام  ،الذي ينطلق يف � 25سبتمرب

حمدان بن حممد يعتمد 27
مايو موعدا النطالق الن�سخة
الـ  31من �سباق القفال
•• دبي-وام:

اعتمد �سمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل عهد
دبي رئي�س املجل�س التنفيذي موعد الن�سخة احلادية و الثالثني من
�سباق القفال للم�سافات الطويلة واملخ�ص�ص لل�سفن ال�شراعية املحلية
فئة  60قدما وال��ذي ينظمه حت��ت رع��اي��ة �سموه ن��ادي دب��ي الدويل
للريا�ضات البحرية م��ن ج��زي��رة �صري ب��و نعري وحتى �شواطئ دبي
خالل الفرتة من � 27إىل  29مايو اجلاري.
ج��اء ذل��ك خ�لال ا�ستقبال �سموه وف��د ن��ادي دب��ي ال��دويل للريا�ضات
البحرية اجلهة املنظمة للحدث بح�ضور كل من �سعادة �أحمد �سعيد
ب��ن م�سحار ،رئي�س جمل�س �إدارة ال �ن��ادي ،و�سيف جمعة ال�سويدي،
نائب رئي�س جمل�س الإدارة ،وحممد عبداهلل حارب املدير التنفيذي
للنادي.
ت��أت��ي ال��رع��اي��ة الكرمية لل�سباق م��ن قبل �سمو ويل عهد دب��ي للعام
الثاين على ال�ت��وايل� ،إميانا منه ب�أهمية احلفاظ على ما�ضي الآباء
والأجداد وحتفيزا للأجيال من خمتلف �شرائح املجتمع على امل�شاركة
والتم�سك باملوروث ال�شعبي و�إعادة �صور املالحم التاريخية من املا�ضي
يف احلا�ضر الزاهي ،وا�ستكماال للر�سالة التي �أر�ساها املغفور له ال�شيخ
حمدان بن را�شد �آل مكتوم -طيب اهلل ثراه -والذي �أ�س�س هذا احلدث
يف العام  1991لي�ستمر �سنويا �ضمن الفعاليات التي ينظمها نادي
دب��ي ال��دويل للريا�ضات البحرية ،وي��أت��ي يف ختام املو�سم الريا�ضي
البحري .2022-2021
و اطلع �سموه راعي احلدث على خطط نادي دبي الدويل للريا�ضات
ال�ب�ح��ري��ة لتنظيم و�إجن� ��اح الن�سخة احل��ال�ي��ة م��ن ال���س�ب��اق واجلهود
امل�شرتكة بني جلان النادي التنظيمية وال�شركاء من الدوائر احلكومية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية لت�أمني �سالمة امل�شاركني وو�صول �سفنهم �إىل
مكان بداية ال�سباق بجزيرة �صري بونعري يف عمق مياه اخلليج العربي
ومن ثم اختيار املوعد املنا�سب لالنطالقة وبداية ال�سباق يف ظروف
ت�ضمن �أم��ن و�سالمة امل�شاركني ومتهد لعودة �/سنيار /ال�سفن اىل
�شواطئ دبي يف �أمان يوم ال�سباق.
و وج��ه �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم جمل�س
�إدارة نادي دبي الدويل للريا�ضات البحرية بت�سهيل مهمة امل�شاركني
يف احلدث وا�ستكمال كافة التح�ضريات الفنية من �أجل �إمتام ال�سباق
املرتقب وتوفري كافة مقومات �إجن��اح��ه ،ا�ستمرارا للجهود املبذولة
منذ ت�أ�سي�س ال�سباق عام  1991ليظل التظاهرة الرتاثية البحرية
الريا�ضية الأغلى والأعرق والكرنفال ال�سنوي الذي يحظى باهتمام
ومتابعة وا�سعة النطاق.
يعد " القفال " ال�سباق الرتاثي الأعرق و الأ�ضخم يف منطقة اخلليج و
العامل العربي على مدار ثالثة عقود ومنذ انطالقه يف العام 1991
كر�سالة عظيمة من القيادة الر�شيدة �إىل الأجيال املتعاقبة من �أجل
�إحياء ما�ضي الآباء والأجداد الذين ارتبطت حياتهم بالبحر كم�صدر
للرزق واخلري الوفري.
ومنذ ذل��ك التاريخ �أ�صبح القفال كرنفاال تراثيا ومهرجانا بحريا
ي�ترق�ب��ه اجل�م�ي��ع ك�م��وع��د ��س�ن��وي ي�ت�ج��دد ك��ل ع��ام وي�ج�م��ع �أك�ث�ر من
� 3000شخ�ص يف عر�ض مياه اخلليج العربي يف ملحمة ريا�ضية تبد�أ
من جزيرة �صري بونعري مرورا بجزيرة القمر لتقطع ال�سفن ما يزيد
عن  50ميال بحريا حتى �شواطئ دبي .و حققت الن�سخة املا�ضية من
احلدث جناحا الفتا متثل يف م�شاركة ما يزيد عن � 100سفينة ر�سمت
لوحة تراثية زاهية يف عر�ض مياه اخلليج العربي ،حيث جنح طاقم
ال�سفينة منران  211يف الو�صول �أوال �إىل خط النهاية قبالة جزيرة
بلو واترز ليتوج باللقب للمرة الأوىل.

امل �ق �ب��ل وك� ��أ� ��س الإمارات" ولفئة
ال �� �ص �غ��ار "الدوري ال� �ع ��ام  ،ال ��ذي
ينطلق يف � 23سبتمرب املقبل وك�أ�س
الإمارات" .
وت�ن�ط�ل��ق م�ه��رج��ان��ات ال�ب�راع��م "�أ"
يف ال � �ث� ��اين م� ��ن �أك� �ت ��وب ��ر امل �ق �ب ��ل ،
ومهرجانات الرباعم "ب" يف التا�سع
م��ن ال���ش�ه��ر ن�ف���س��ه .وح ��دد االحت ��اد
االثنني  18يوليو املقبل موعدا لفتح
باب ت�سجيل الأندية لقوائم العبيها
و�أجهزتها الإدارية والفنية والطبية
للمو�سم الريا�ضي اجلديد .و اعتمد

جمل�س الإدارة ق��رارا ب�إلزام مدربي
الأن��دي��ة باجتياز ال��دورة التدريبية
ل�ل�ح���ص��ول ع �ل��ى رخ �� �ص��ة التدريب
الدولية من امل�ستوى " "Dو التي
يعقدها االحتاد بالتعاون مع االحتاد
ال��دويل لكرة اليد يف �أكتوبر القادم
وذل � ��ك � �ش��رط��ا ال� �س �ت �م��رار امل� ��درب
مقيدا يف قوائم النادي خالل املو�سم
الريا�ضي . 2023-2022
وناق�ش املجل�س تقارير اللجان الفنية
لـ"املنتخبات  -امل�سابقات – احلكام
– املدربني" عن الفرتة املا�ضية.

ي�ن�ظ��م احت ��اد الإم � ��ارات للمبارزة
ب �ط��ول��ة ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل للفتيات
ل�سالح الإيبيه والتي ي�ست�ضيفها
ن��ادي ال�ف�ج�يرة للفنون القتالية
ب��رع��اي��ة ��س�م��و ال���ش�ي��خ حم�م��د بن
حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد
ال �ف �ج�يرة رئ�ي����س ن ��ادي الفجرية
ل �ل �ف �ن��ون ال �ق �ت��ال �ي��ة .ويحت�ضن
جممع زاي��د الريا�ضي بالفجرية
ف�ع��ال�ي��ات ال�ب�ط��ول��ة م��ن � 13إىل
 15مايو اجلاري ،مب�شاركة 186
العبة ميثلن  38دولة.
وق� � ��ال امل �ه �ن ��د� ��س ال �� �ش �ي��خ �سامل
ب� ��ن � �س �ل �ط��ان ال �ق��ا� �س �م��ي رئي�س
احت ��اد الإم � ��ارات ل�ل�م�ب��ارزة رئي�س
االحت� ��ادي� ��ن ال �ع��رب��ي والآ� �س �ي��وي
للمبارزة �إن �إقامة البطولة حتت
رع ��اي ��ة � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د بن
ح �م��د ب ��ن حم �م��د ال �� �ش��رق��ي ويل
عهد الفجرية مينحها دعماً كبريا
وي �� �ض �م��ن ل �ه��ا ال �ن �ج��اح لت�ضاف
�إىل ��س�ل���س�ل��ة ال �ب �ط��والت العاملية

ال�ن��اج�ح��ة ال �ت��ي ينظمها االحت ��اد
الإماراتي وتظل حمل �إ�شادة �أ�سرة
املبارزة العاملية.
و �أ� �ض��اف" :فور �إط �ل�اق الدعوة
لإق��ام��ة البطولة واحل�صول على
م��واف �ق��ة االحت � ��اد ال � ��دويل للعبة
ع �ل��ى �إق��ام �ت �ه��ا مت ع �ق��د العديد
م��ن االج�ت�م��اع��ات التن�سيقية بني
االحت��اد ون��ادي الفجرية وجممع

زايد الريا�ضي بالفجرية بح�ضور
ال � ��دك� � �ت � ��ورة ه � � ��دى امل� �ط ��رو�� �ش ��ي
م��دي��ر ال�ب�ط��ول��ة و�أح �م��د حمدان
الذيودي املدير التنفيذي للنادي
وامل �خ �ت �� �ص�ي�ن ال �ف �ن �ي�ين ب �ك��ل من
ال� �ن ��ادي واالحت � ��اد وت���ش�ك�ي��ل فرق
العمل وجل��ان البطولة ،للت�أكيد
ع �ل��ى ت�ن�ظ�ي��م ب �ط��ول��ة ت���س�ير على
نف�س نهج النجاحات التي حققتها

ال�ب�ط��والت العاملية ال�ك�برى التي
ا�ست�ضافتها الإمارات م�ؤخرا".
و �أ�شار �إىل �أن البطولة ا�ستقطبت
جن �م��ات ال�ل�ع�ب��ة ال�ل�ات��ي حر�صن
على امل�شاركة بها ويف مقدمتهن
امل���ص�ن�ف��ة الأوىل ع��امل �ي �اً الكورية
�شو اجن��وجن واال�ستونية كاترينا
لهي�س والفرن�سية مارينا فلورن�س
امل�صنفة الرابعة.

�أتلتيكو مدريد يح�سم الدربي ويقرتب
من دوري الأبطال
ح�سم �أتلتيكو مدريد الدربي �أمام جاره ريال مدريد املتوج باللقب عندما تغلب عليه �1-صفر يف املرحلة اخلام�سة والثالثني من بطولة �إ�سبانيا لكرة القدم .ويدين
�أتلتيكو مدريد بفوزه �إىل مهاجمه الدويل البلجيكي يانيك كارا�سكو الذي �سجل الهدف الوحيد يف الدقيقة  40من ركلة جزاء.
وعزز �أتلتيكو مدريد ،بطل املو�سم املا�ضي ،موقعه يف املركز الرابع الأخري امل�ؤهل اىل امل�سابقة القارية العريقة بر�صيد  64نقطة بفارق �ست نقاط �أمام ريال
بيتي�س اخلام�س ،وبات بحاجة اىل الفوز على م�ضيفه �إلت�شي الأربعاء يف املرحلة ال�ساد�سة والثالثني ل�ضمان تواجده بني كبار القارة العجوز املو�سم املقبل.
يف املقابل ،مني ريال مدريد ،املتوج باللقب الـ 35يف تاريخه قبل  4مراحل من النهاية ،بخ�سارته الرابعة هذا املو�سم فتجمد ر�صيده عند  81نقطة.
وا�ستغل �أتلتيكو مدريد جيدا قرار مدرب جاره االيطايل كارلو �أن�شيلوتي الدفع بت�شكيلته رديفة مدعمة بالثالثي الأ�سا�سي االملاين طوين كرو�س والربازيليني
كازميريو و�إيدر ميليتاو ،القتنا�ص ثالث نقاط ثمينة وو�ضع حد خل�سارته مباريات الدربي الـ 11الأخرية يف الليغا ( 5هزائم و 6تعادالت).
وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد على جاره يف الدوري منذ �أن هزمه على ملعب �سانتياغو برنابيو �1-صفر يف � 27شباط/فرباير .2016
وهو الفوز الـ 54لأتلتيكو يف الدربي الـ 211بني الفريقني يف خمتلف امل�سابقات مقابل  106هزائم و 51تعادال ،والـ 40يف  170دربي يف الليغا مقابل 90
خ�سارة و 40تعادال.
وف�ضل �أن�شيلوتي االبقاء على جنومه على دكة البدالء بعد املباراة امللحمية �ضد مان�ش�سرت �سيتي االنكليزي يف اياب ن�صف نهائي م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا،
فدانت ال�سيطرة ل�صاحب الأر���ض قبل �أن يتح�سن النادي امللكي يف الدقائق الأخ�يرة بعدما دفع �أن�شيلوتي بالربازيلي فيني�سيو�س جونيور واالوروغوياين
فيديريكو فالفريدي والكرواتي لوكا مودريت�ش والفرن�سي فريالن مندي.
يف املقابل ،جل�س الفرن�سي �أنطوان غريزمان واالوروغ��وي��اين لوي�س �سواري�س على دكة البدالء فيما غاب الربتغايل ج��واو فيليك�س ب�سبب
اال�صابة.
وكاد املهاجم الأرجنتيني �أنخل كوريا يفتتح الت�سجيل بت�سديدة زاحفة من م�سافة قريبة بجوار القائم االمين (.)4
وتوغل كارا�سكو داخل املنطقة وتالعب بكازميريو داخل املنطقة و�سدد كرة قوية بجوار القائم االمين (.)8
وح�صل اتلتيكو مدريد على ركلة جزاء بعد اللجوء اىل حكم الفيديو امل�ساعد "يف �أيه �آر" اثر عرقلة الربازيلي كونيا من
قبل املدافع خي�سو�س فاييخو داخل املنطقة فانربى لها كارا�سكو بنجاح (.)40
وكاد كرو�س يدرك التعادل من ت�سديدة قوية من خارج املنطقة مرت بجوار القائم االمين (.)45
و�أه��در ال�صربي لوكا يوفيت�ش فر�صة ذهبية لإدراك التعادل عندما تهي�أت �أمامه كرة داخل املنطقة �سددها يف �صدر
احلار�س ال�سلوفيني العمالق يان �أوبالك وحتولت اىل ركنية مل تثمر (.)2+45
وكاد كازميريو يفعلها عقب هجمة مرتدة قادها بنف�سه و�أنهاها بت�سديدة �ضعيفة بني يدي �أوبالك (.)59
ورد كارا�سكو بت�سديدة قوية من داخل املنكقة فوق اخل�شبات الثالث (.)60
و�أ�شرك �أن�شيلوتي فيني�سيو�س وفالفريدي مكان يوفيت�ش وكازميريو ( .)61و�أنقذ حار�س املرمى الأوكراين �أندري
لونني مرماه من هدف حمقق بت�صديه لت�سديدة قوية زاحفة لكونيا من داخ��ل املنطقة قبل ان ي�شتتها الدفاع
(.)63
ودفع �أن�شيلوتي مبودريت�ش ومندي مكان كرو�س وميليتاو ( .)69ةو�سدد فالفريدي كرة قوية ابعدها �أوبالك
ب�صعوبة اىل ركنية (.)70
و�أهدر البديل غريزمان فر�صة التعزيز بت�سديدة من م�سافة قريبة بجوار القائم االمين (.)73
وحرم القائم االمين كارا�سكو من التعزيز عندما رد ت�سديدته الزاحفة من م�سافة قريبة (.)77
وتابع فالفريدي ت�سديدته القوية من خارج املنطقة وكاد يدرك التعادل من م�سافة  25مرتا لكن اوبالك تدخل
مرة �أخرى وابعدها اىل ركنية ( ،)84و�أخرى لفيني�سيو�س من حافة املنطقة بني يدي العمالق ال�سلوفيني (.)85
وتابع �أوبالك ت�ألقه و�أبعد كرة قوية لأ�سن�سيو من ركلة حرة حركها له فا�سكي�س ومودريت�ش (.)87
فرط فياريال يف نقطتني يف �سعيه للمناف�سة على املركز الرابع وحجز بطاقة دوري �أبطال �أوروب��ا املو�سم املقبل ،عندما
�سقط يف فخ التعادل �أمام �ضيفه �إ�شبيلية  .1-1وكان فياريال يف طريقه �إىل حتقيق الفوز عندما تقدم بهدف لالعب و�سطه
الدويل االرجنتيني جيوفاين لو �سيل�سو يف الدقيقة  ،86لكن الفريق الأندل�سي �أدرك التعادل عرب مدافعه الدويل الفرن�سي
جوليو�س كوندي يف الدقيقة اخلام�سة من الوقت بدل ال�ضائع.
وكان فياريال ميني النف�س بالعودة اىل �سكة االنت�صارات بعد ثالث هزائم متتالية بينها خ�سارتان يف الدور ن�صف النهائي
مل�سابقة دوري �أبطال �أوروبا �أمام ليفربول الإنكليزي (�صفر -2ذهابا و� 3-2إيابا).
واكتفى فياريال الذي �أبلى البالء احل�سن يف امل�سابقة القارية العريقة ب�إق�صائه يوفنتو�س الإيطايل وبايرن ميونيخ
الأمل��اين يف ثمن ورب��ع النهائي تواليا ،بنقطة واح��دة �أبقته يف املركز ال�سابع بفارق ثماين نقاط خلف �أتلتيكو
مدريد �صاحب املركز الرابع الأخري امل�ؤهل لدوري الأبطال.
يف املقابل ،عزز ا�شبيلية حظوظه يف �ضمان انهاء املو�سم بني االربعة االوائل بعدما رفع ر�صيده اىل  65نقطة
يف املركز الثالث.
وتعادل خيتايف مع رايو فايكانو �صفر�-صفر ،و�إ�سبانيول مع �أو�سا�سونا بهدف لنيكو ريباودو ( )67مقابل هدف
لأنريكي بارخا (.)42

روبوت ثوري يطهو ويتذوق الطعام مثل الإن�سان
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يف اخرتاق يعترب الأول من نوعه ،مت الك�شف م�ؤخراً عن ت�صميم فريد لروبوت يعمل بالذكاء اال�صطناعي ،ميكنه
ممار�سة �أعمال الطهي والتذوق مثل الإن�سان متاماً.
عمل باحثون من جامعة كامربيدج بالتعاون مع �شركة "بيكو" ال�شهرية بت�صنيع الأجهزة املنزلية ،على �إن�شاء
روبوت ميكنه القيام ب�أعمال الطهي ويتميز مبقدرته على تذوق الوجبات التي يقوم بطهيها.
وقد مت تدريب الروبوت الذي �أطلق عليه ا�سم "ال�شيف الآيل" ،على تذوق الطعام يف مراحل خمتلفة من عملية
امل�ضغ لتقييم ما �إذا كان الطعام يتمتع بالنكهة املطلوبة.
و�إ�ضافة �إىل التذوق ،مت تدريب ال�شيف الآيل بالفعل على �صنع العجة ،وت�سعة �أ�شكال خمتلفة من طبق ب�سيط من
البي�ض املخفوق والطماطم ،والعديد من الوجبات الأخرى.
ووفقًا لـ "غرزيغورز �شوكاكي" ،من ق�سم الهند�سة يف جامعة كامربيدج والذي �شارك يف تطوير الروبوت ،ف�إن معظم
الطهاة يف املنزل على دراي��ة مبفهوم التذوق �أثناء فح�ص الطبق �أثناء عملية الطهي للتحقق مما �إذا كان توازن
النكهات منا�س ًبا �أم ال ،لذا ف�إن الروبوت الآيل يجب �أن يتمتع بنف�س املقدرة ،وهذا ما مت العمل عليه عند تطوير
الروبوت ،وفق ما �أوردت �صحيفة تاميز �أوف �إنديا.
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�أف�ضل خرباء الريا�ضيات يف العامل بعمر � 10سنوات

تهرب خطيبها من عربة نقل امل�ساجني

مت تتويج طفل بريطاين ك��واح��د م��ن �أف�ضل الريا�ضيني
بعد فوزه باملرتبة ال�ساد�سة يف �أكرب م�سابقة للريا�ضيات يف
العامل .وي�ستطيع فيليك�س �أك�سمات�شر البالغ من العمر 10
�أع��وام فقط الإجابة على �أ�سئلة �صعبة يف الريا�ضيات دون
�أي م�ساعدة ويف ملح الب�صر ،بح�سب موقع �آي تي يف.
و قال فيليك�س �أك�سمات�شر ،من هانتينجدو ،كمربيدج�شري،
�إنه �شعر "بالفخر وال�صدمة ح ًقا" بعد �أن علم �أنه فاز بفئته
وح�صل على املرتبة ال�ساد�سة على م�ستوى العامل "كنت
�أهدف �إىل �أن �أكون من بني �أف�ضل  ،100لذلك كان الأمر
غري متوقع ح ًقا" .و�أ�ضاف فيليك�س "�أمي و�أبي فخوران بي
ح ًقا ،على ما �أعتقد .مل يحدث �شيء مثل هذا من قبل يف
عائلتنا" .فيليك�س� ،سفري الريا�ضيات يف مدر�سته ،واجه
ماليني الأط�ف��ال من  160دول��ة يف التحدي العاملي ليوم
الريا�ضيات العاملي .وق��ال �أق��ران��ه يف مدر�سة �سبالدويك
املجتمعية يف هانتينغدون �إنهم "فخورون للغاية" ب��ه .و
قالت مديرة املدر�سة لويز ووري��ل �إن املدر�سة ال ميكن �أن
تكون �أكرث فخراً ب�إجنازات فيليك�س ،و�أ�ضافت "لقد فوجئنا.
�إنه عامل ريا�ضيات رائع ،لكننا توقعنا مع وجود العديد من
الأط �ف��ال يف املناف�سة� ،سيكون م��ن ال�صعب ال��و��ص��ول �إىل
املركز الأول .نحن فخورون به ونعتقد �أنه جنم مطلق".

اعرتفت امر�أة �أ�سرتالية مبجموعة من التهم املوجهة �إليها ،بعد �أن
�صدمت �سيارة م�سروقة ب�سيارة نقل للم�ساجني تقل خطيبها ،مما
�ساعده على الهروب .واجهت ليال روز ماري والتو ،من كانبريا ،عددًا
من التهم ،مبا يف ذلك ا�ستخدام القوة لإنقاذ �شخ�ص رهن االحتجاز
ال�ق��ان��وين واالع �ت��داء ع�ل��ى م�ق��دم��ي خ��دم��ات امل�ج�ت�م��ع ،يف حمكمة
ال�صلح يوم الأربعاء .متكنت ليال من الفرار مع خطيبها كني كوين
بعد م�ساعدته على الهروب من �سيارة يقودها �ضباط الإ�صالحيات
يف يوليو من العام املا�ضي .وك�شفت وثائق املحكمة �أن والتو �سرقت
�سيارة جيب راجنلر خالل اختبار قيادة يف  9يوليو� .أثناء القيادة،
ادعت والتو ب�أنها بحاجة لأن تدخن �سيجارة ،وتوقفت على جانب
الطريق ونزلت هي ومعلم القيادة من ال�سيارة .بعد حلظات من
نزولهما ،غافلت ليال معلم القيادة ،و�سرقت ال�سيارة وانطلقت بها
لت�صدم ال�سيارة التي ُتقل خطيبها مع ثالثة من �ضباط ال�شرطة.
وك��ان كوين ،يف طريقه �إىل مركز �ألك�سندر ماكونوت�شي ال�صحي
برفقة ثالثة من رجال ال�شرطة ،لتلقي العالج بعد �أن ادعى ب�أنه
ابتلع بطارية و�أن��ه ي�شعر بالتوعك .وبعد �أن �سرقت ليال �سيارة
اختبار القيادة ،قامت ب�صدم ال�سيارة التي تقل خطيبها عدة مرات
من اخللف حتى متكن خطيبها من الفرار من ال�سيارة واالن�ضمام
�إليها .مت العثور على ال�سيارة التي هرب بها الثنائي ،يف وقت الحق
من اليوم ،م�شتعلة يف �ضاحية فور�ست القريبة.

ر�سم تابوت يك�شف خمطط حبيبها لقتلها

بونو يغني قف بجانبي يف ملج�أ من القنابل بكييف

بعد االنف�صال عن حبيبها ال�سابق ،عرثت امر�أة �أمريكية على
ر�سم تف�صيلي لنع�ش بقيا�سات مطابقة لقيا�سات ج�سمها.
�أو��ض�ح��ت امل ��ر�أة ،ال�ت��ي ك��ان��ت تعي�ش يف ج�ن��وب كاليفورنيا،
ع�ل��ى م��وق��ع ري��دي��ت �أن �ه��ا وج ��دت التفا�صيل مكتوبة على
ورقة ال�صقة يف �صندوق �أدوات �شريكها ال�سابق .وقالت� ،إنه
خطط ل�صناعة تابوت ينا�سب قيا�ساتها ،و�أنها ال تعلم كيف
تت�صرف حيال ه��ذا الأم��ر .وبعد ن�شر ق�صتها على موقع
ري��دي��ت ،ان�ه��ال��ت التعليقات على من�شورها حيث ن�صحها
الكثريون بالتقدم ب�شكوى لل�شرطة �ضد حبيبها ال�سابق،
يف حني �شكك �آخرون بالأمر وقالوا �إنها تختلق هذا الأمر
لتح�صل على ال�شهرة .وقد �شاركت املر�أة �صورة الر�سم التي
تزعم �أنها ع�ثرت عليه يف �صندوق �أدوات حبيبها ال�سابق،
يف موقع ريديت .وكتبت " :بعد �أن تركتب حبيبي ال�سابق،
وجدت هذه املالحظة الال�صقة يف �صندوق الأدوات اخلا�ص
به ،والتي تظهر خططه ل�صناعة تابوت مبقا�سات ج�سمي،
و�أطلق على اخلطة " خطة الذهاب يف �إجازة" وعمدت املر�أة
التي ف�ضلت عدم ذكر ا�سمها� ،إىل تغيري قفل ال�شقة بعد �أن
اكت�شفت الر�سم ،وبد�أت تخطط لتغيري مكان �سكنها خ�شية
قيام حبيبها ال�سابق ب�أي خطوات عدوانية جتاهها ،وفق ما
�أوردت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

غنى بونو املطرب الأول يف فريق "يو "2يف �إحدى حمطات مرتو
الأنفاق يف كييف ،والتي ت�ستخدم كملج�أ من الق�صف تعبريا عن
دعمه للأوكرانيني الذين يحاولون الت�صدي للعمليات الع�سكرية
ال��رو� �س �ي��ة .وك �ت��ب امل�غ�ن��ي الإي��رل �ن��دي ع�ل��ى ت��وي�تر �أن الرئي�س
الأوك��راين فولودميري زيلين�سكي "دعانا للغناء يف كييف �إظهارا
للت�ضامن مع ال�شعب الأوكراين ،وهذا ما جئنا لأجله" .غنى بونو
بجانب عازف الغيتار ذا �إيدج� ،أغنية املطرب الأمريكي بن �إي كينغ
"قف بجانبي" يف حمطة مرتو خري�شاتك .وان�ضم �إليه مغني �آخر
بزي ع�سكري �أوكراين .كما زار بوت�شا وهي بلدة خارج كييف التي
زعم العثور فيها على مئات اجلثث بعد ان�سحاب القوات الرو�سية
ال�شهر املا�ضي .وتعترب البلدة موقعا حمتمال جلرائم احلرب.

ت�شويه �أعمدة مدينة جر�ش الأثرية

حتقق الأج �ه��زة الأم�ن�ي��ة يف مدينة جر�ش الأردن �ي��ة ،بقيام بع�ض
الأ��ش�خ��ا���ص ب��أع�م��ال تخريبية على بع�ض �أع �م��دة مدينة جر�ش
الأثرية ،بطالء ر�شا�ش والكتابة عليها .وقال مدير الآثار العامة
يف الأردن ،فادي بلعاوي� ،إن الأجهزة الأمنية فتحت حتقيقا بحادثة
ت�شويه بع�ض الأعمدة التاريخية مبدينة جر�ش ،حيث �سيتم تقدمي
الفاعلني للعدالة .و�أ�ضاف �أن املديرية تتابع االعتداء على الأعمدة
الأثرية ،حيث قامت ك��وادر دائ��رة الآث��ار العامة باملعاجلة الأولية
لأح��د الأع�م��دة التي مت ت�شويهها بطالء ر�شا�ش متهيدا لإزالته
بطرق علمية دقيقة ،متوقعا �أن ت�أخذ وقتا وجهدا كبريا لإعادتها
كما كانت قبل التخريب .و�شدد البلعاوي �أن من قام بهذا التخريب
�اف ب�أهمية املناطق الأث��ري��ة والتاريخية يف
لي�س لديهم وع��ي ك� ٍ
الأردن ،يف الوقت الذي ت�سعى فيه اململكة جلذب املزيد من ال�سياح
لهذه املناطق .و�أثارت حادثة االعتداء على الأعمدة الأثرية بجر�ش
ا�ستياء كبري عرب مواقع التوا�صل االجتماعي ،ملا لهذه الأماكن من
�أهمية كبرية يف ت��اري��خ الأردن ،وع�بر رواد م��واق��ع التوا�صل عن
غ�ضبهم وا�ستنكارهم لهذا الفعل.

جزيرة غام�ضة
حتري العلماء
يحيط الغمو�ض بـ جزيرة �شبحية
يف ج�ن��وب املحيط ال �ه��ادي ،الأمر
ال� � ��ذي ت � ��رك اخل � �ب ��راء يف ح�ي�رة
م ��ن �أم ��ره ��م .ظ ��ل ق �ط��اع غريب
م��ن الأر� ��ضُ ،ي�ع��رف با�سم جزيرة
�ساندي ،لغ ًزا ل�سنوات عديدة بعد
�إدراج ��ه يف العديد من اخلرائط،
مب��ا يف ذل��ك غ��وغ��ل ،مل��دة عقد من
الزمان على الأق��ل .ظهرت نقطة
مظلمة بني �أ�سرتاليا وكاليدونيا
اجل� ��دي� ��دة ع �ل��ى ب ��رن ��ام ��ج غوغل
�إي� ��رث ،وال �ت��ي ت�ب��دو خمتلفة عن
اجل��زر امل�ج��اورة .وعلى الرغم من
ر�صدها عرب اخلرائط واملخططات
ال �ب �ح ��ري ��ة ،ت ��وج ��ه ال �ع �ل �م��اء �إىل
املنطقة ،ومل ي�ج��دوا �شي ًئا �سوى
موجات البحر الزرقاء.
يف  26ت�شرين ال�ث��اين (نوفمرب)
� ،2012أزال� ��ت غ��وغ��ل م��ا ي�سمى
جزيرة �ساندي من خدمة خرائط
غ��وغ��ل ،لكنها ا�ستمرت بالظهور
ب�شكل متقطع.
�أ��ص�ي��ب م�ستخدمو غ��وغ��ل �إيرث
بالذهول على مر ال�سنني عندما
اك�ت���ش�ف��وا "اجلزيرة الوهمية"،
وال�ت��ي ي�ع��ود تاريخها �إىل الوقت
ال� � � ��ذي ر� � �س� ��م ف� �ي ��ه امل�ستك�شف
الربيطاين الكابنت جيم�س كوك
ر� �س��م ج ��زي ��رة "�ساندي" الأول
قبالة ال�ساحل ال�شمايل ال�شرقي
لأ�سرتاليا.
ُن �� �ش ��ر االك� �ت� ��� �ش ��اف يف "خمطط
االك �ت �� �ش��اف��ات يف ج �ن��وب املحيط
الهادئ" لكوك يف عام  .1776مرة
�أخ��رى ،مت ر�صدها بعد �أك�ثر من
 100عام يف عام .1895
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ذئاب ترتكب جمزرة خراف

�إلني بومبيو حت�ضر احتفال  Grey's Anatomyيف درمي هوليوود بلو�س �أجنلو�س  ،كاليفورنيا .ا ف ب

فل�سطيني يح�صد رقما عامليا مذهال يف اخلاليا ال�شم�سية
ح�صد الباحث الفل�سطيني ال�شاب عمران العا�شوري ،مطلع هذا ال�شهر،
جائزتني عامليتني ،بعد جناحه يف حتقيق رقم قيا�سي عاملي يف جمال الطاقة
احل��دي�ث��ة ،ع�بر متكنه م��ن حت�سني ك�ف��اءة م��ا ي�ع��رف ب��اخل�لاي��ا ال�شم�سية
املزدوجة .اجلائزة الأوىل التي ح�صل عليها العا�شوري هي جائزة �أف�ضل
ر�سالة دكتوراة من مدينة �أدلرزهوف العلمية بربلني لهذا العام ،والثانية
ج��ائ��زة �أف�ضل ر�سالة دك �ت��وراة مبعاهد هيلمهولتز العلمية ب�أملانيا لعام
 ،2021والتي يعمل بها �أكرث من  8000طالب دكتوراة يف الوقت احلايل.
وج��اء يف حيثيات منح اجل��ائ��زت�ين �أن ال�ع��ا��ش��وري جن��ح يف حتقيق الرقم
القيا�سي العاملي يف حت�سني كفاءة اخلاليا ال�شم�سية املزدوجة "Tandem
�( "Solar Cellsسيليكون  -بريوفي�سكايت) .جملة العلوم الأمريكية
املرموقة " "Scienceاحتفت بالإجناز العلمي الذي حققه العا�شوري،
بن�شر نتيحة البحث التي تو�صل �إليها خالل �أبحاثة لنيل درجة الدكتوراة
من معهد هيلمهولتز برلني للطاقة واملواد وجامعة برلني التقنية.
العا�شوري حتدث ملوقع "�سكاي نيوز عربية" و�شرح ما هي اخلاليا ال�شم�سية
املزدوجة وما �أهميتها وملاذا يعترب هذا الإجناز العلمي مهما وطفرة كبرية
يف جمال الطاقة بامل�ستقبل؟ وقال العا�شوري �إنه "يف الوقت الراهن يبذل
العلماء يف �شتى املجاالت جهودا علمية م�ضنية لتحقيق �أهم �أهداف اتفاقية
باري�س للمناخ وهو الإبقاء على معدل التغري يف درجة حرارة كوكب الأر�ض
حتت الدرجتني املئويتني ،ولتحقيق ذل��ك يجب جعل ا�ستهالك الوقود
الأحفوري يف �أق��ل امل�ستويات املمكنة ،ولن يتم ذلك �سوى بتدبري م�صادر
طاقة بديلة نظيفة ومتجددة ،وواح��دة من �أه��م تلك امل�صادر �إن مل يكن
�أهمها على الإطالق هي اخلاليا ال�شم�سية".

الزمردة اجلميلة ..جورجينا تك�شف �صورة وا�سم ابنتها

ك�شفت جورجينا رودريغيز� ،صديقة النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو،
عن ا�سم مولودتهما اجلديدة ،التي جاءت يف ظروف م�ؤملة ،ب�سبب وفاة �شقيقه
التو�أم �أثناء الوالدة .وكانت جورجينا� ،صديقة رونالدو ،حامال يف تو�أم ،ولكن
�أحدهما تويف �أثناء الوالدة ،قبل حوايل  20يوما .ون�شرت جورجينا رودريغيز
�صورة للطفلة مبت�سمة يف �سريرها ،على ح�سابها يف �إن�ستغرام ،وك�شفت �أن
ا�سمها بيال �إزم�يرال��دا .ونالت ال�صورة �أك�ثر من مليوين �إعجاب يف �ساعة
واح��دة فقط .ويعني ا�سم بيال �إزم�يرال��دا ،ال��زم��ردة اجلميلة ،فكلمة بيال
تعني "اجلميلة" يف لغات عدة منها الإ�سباين والإيطايل والربتغايل� ،أما
�إزم�يرال��دا فتعني حجر الزمرد باللغة الإ�سبانية .وك��ان رون��ال��دو قد ن�شر
��ص��ورة م��ع ابنته اجل��دي��دة بيال �إزم�ي�رال��دا ،قبل �أي ��ام ،وع�ل��ق عليها "حب
للأبد" .وتعر�ضت عائلة رونالدو ل�صدمة يوم � 18أبريل ،عندما تويف �أحد
تو�أميه حديثي ال��والدة ،وكتب رون��ال��دو عرب ح�سابه ال�شخ�صي "تويرت":
"ببالغ احلزن نعلن وفاة ر�ضيعنا� ،إنه �أكرب �أمل ميكن �أن ي�شعر به �أي والد".

تامر ح�سني ينفي
�شائعات طالقه
� �ش��ارك ال �ف �ن��ان امل �� �ص��ري تامر ح�سن ي
اجلمهور �صورة جديدة جتمعه بزوجته
م�صممة الأزي��اء املغربية ب�سمة بو�سيل،
عرب خا�صية "الق�ص�ص الق�صرية" على
ح�سابه اخل��ا���ص ع�ل��ى م��وق��ع التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي .ون�ف��ى ت��ام��ر ح�سني بهذه
ال�صورة الأخ�ب��ار التي مت تداولها حول
طالقه من ب�سمة بو�سيل ،وعلق عليها
مهنئاً ب�سمة بان�شاءها �شركتها اخلا�صة،
وك �ت��ب" :مربوك ل��زوج �ت��ي وحبيبتي
ب�سمة لبد�أ عمل �شركتها امل�ستقلة وكل
�سنة وانتي طيبة يا حبيبتي انتي ووالدنا
و�إن � �ش��اء اهلل رب �ن��ا يكتبلك ك��ل اخلري
والنجاح" .وت �ف��اع��ل امل �ت��اب �ع��ون ب�شكل
كبري مع من�شور تامر هذا ،وعربوا عن
�إعجابهم بالثنائي.

هاجم قطيع من الذئاب حظرية للخراف بوالية مالطيا
جنوبي تركيا ،مت�سببا بنفوق و�إ�صابة الع�شرات منها.
و�أكد لطفي �شاهني خمتار منطقة علي جان للأنا�ضول،
�أن مزرعة مربي املا�شية �أون��دار �شاهني تعر�ضت لهجوم
م��ن قبل ال��ذئ��اب ليلة ال�سبت  -الأح ��د .و�أ� �ش��ار لطفي
�شاهني �إىل �أن قوات الدرك تفقدت مكان الواقعة.
و�أو��ض��ح �أن هجوم الذئاب �أ�سفر عن نفوق  162خروفا
و�إ�صابة  36وفقدان .10

عامل �أ�سرتايل ي�ؤكد حل لغز مثلث برمودا
�أكد العامل الأ�سرتايل كارل كرو�شيلنيكي �أنه حل
لغز مثلث برمودا مرة واحدة و�إىل الأبد.
و�أك� ��د ك ��ارل كرو�شيلنيكي �أن الأ� �س �ب��اب اخلارقة
للطبيعة ال تلعب دورا ،م�شريا �إىل �أنه من املحتمل
�أن يكون اختفاء الطائرات والقوارب على مر ال�سنني
ب�سبب ��س��وء الأح� ��وال اجل��وي��ة واخل �ط ��أ الب�شري،
ح�سبما �أفاد موقع " "uniladالربيطاين.
وي�غ�ط��ي م��ا ي�سمى بـ"مثلث ال�شيطان" م�ساحة
� 700ألف كيلومرت مربع من املحيط وهي منطقة
ب�ح��ري��ة م��زدح�م��ة ب�شكل خ��ا���ص ،ل��ذا ف� ��إن حاالت
االختفاء لي�ست خارجة عن امل�ألوف.
واف�ت�ر���ض ك��رو��ش�ي�ل�ن�ي�ك��ي �أن ��ه ن �ظ��را ل �ك��ون مثلث
ب��رم��ودا ب�ق�ع��ة م��زدح�م��ة م��ن ال�ب�ح��ر وق��ري�ب��ة من
الواليات املتحدة ،ف�إن حاالت االختفاء يف املنطقة
لي�ست غري عادية.
وق � ��ال ك��رو� �ش �ي �ل �ن �ي �ك��ي مل ��وق ��ع news.com.au

الأ� �ست��رايل يف ع��ام �" :2017إنه ق��ري��ب م��ن خط
اال�ستواء بالقرب من جزء ثري من العامل� ،أمريكا،
وبالتايل لديك الكثري من حركة املرور".
"وفقًا "للويدز لندن" ( )Lloyd’sوخفر
ال�سواحل الأمريكي ،ف�إن عدد املفقودين يف مثلث
برمودا هو نف�سه يف �أي مكان يف العامل على �أ�سا�س
الن�سبة املئوية .وحت��دث كرو�شيلنيكي �أي�ضا عن
الرحلة  ،19التي رمبا تكون �أ�شهر حاالت االختفاء
يف امل�ث�ل��ث ،وك��ان��ت ال��رح�ل��ة  19م�ك��ون��ة م��ن خم�س
قاذفات طوربيد تابعة للبحرية الأمريكية �أقلعت
من ف��ورت لودرديل بوالية فلوريدا يف  5دي�سمرب
 1945يف مهمة ت��دري�ب�ي��ة روت�ي�ن�ي��ة مل��دة �ساعتني
ف��وق املحيط الأطل�سي وك��ان على متنها  14فردا
من �أفراد الطاقم ،لكن القاعدة �سرعان ما فقدت
االت�صال بها واختفت مع جميع �أفراد الطاقم ومل
يتم العثور على حطام على الإطالق.

�إلي�سا حتتفل بتحقيق رقم
قيا�سي جديد
احتفلت الفنانة اللبنانية �إلي�سا بتحقيقها رق��م قيا�سي جديد عرب قناتها
اخلا�صة على يوتيوب ،وذلك بعدما حققت �أغنيتها "بتمون" التي طرحتها
�ضمن �ألبوم "�أيامي بيك" يف نهاية .2007
واحتفلت �إلي�سا بتحقيقها ه��ذا الرقم القيا�سي عرب ح�سابها اخلا�ص على
موقع التوا�صل االجتماعي وكتبت" :لقد فقدت العد معكم يا رف��اق! �أنتم
�أف�ضل جي�ش حمطم للأرقام القيا�سية!  100مليون لبتمون و  13مليون
للدويتو اجلديد! بامتياز".
ومبن�شور �أخر كتبت �إلي�سا وقالت 100" :مليون لبتمون و 13مليون من �أول
دقيق ة ومني �إلكن ماليني ومليارات احلب".

دكتور �سرتاينج
يت�صدر �شباك التذاكر
ت� �ب ��و�أ ف �ي �ل��م دك� �ت ��ور � �س�تراي �ن��ج �إن
ذي م��ال�ت�ي�ف�ير���س �أوف م��ادن����س يف
الأي � ��ام ال �ث�لاث��ة الأوىل ال �ت��ي تلت
�إط �ل��اق ع��رو� �ض��ه� �� ،ص ��دارة �شباك
التذاكر يف �أم�يرك��ا ال�شمالية وفق
الأرق��ام املوقتة التي ن�شرنها �شركة
�إك��زب �ي�ت�ر ري�ل�ي���ش�ن��ز املتخ�ص�صة.
وو� �ص �ل��ت �إىل  185م �ل �ي��ون دوالر
الإي��رادات التي حققها من اجلمعة
�إىل الأحد "دكتور �سرتاينج" ،وهو
تتمة ملغامرات ال�ساحر ذي العباءة
احلمراء وي�ؤدي دور بطل "مارفل"
اخل� � ��ارق ف �ي��ه امل �م �ث��ل الربيطاين
بنديكت كامرببات�ش .وبالتايل مل
يرتك الفيلم الذي ي�ستك�شف عوامل
م ��وازي ��ة � �س��وى ال �ف �ت��ات للأعمال
املناف�سة .وب��ات "دكتور �سرتاينج
�إن ذي مالتيفري�س �أوف مادن�س"
بذلك يف املرتبة الثانية بني الأفالم
التي حققت الإي��رادات الأعلى فور
انطالقها منذ بداية اجلائحة ،وراء
"�سبايدر-مان :نو واي هوم" الذي
اختار �أي�ضاً العوامل املوازية وح�صد
 260م �ل �ي��ون دوالر ع ��ام .2021
و�أظ �ه��ر جن��اح "دكتور �سرتاينج"
�أن �شبابيك التذاكر ط��وت �صفحة
اجلائحة وب��د�أت ت�ستعيد عافيتها،
�إذ ح �ق��ق ال �ف �ي �ل��م �إي � � � ��رادات �أك�ث�ر
ب�ح��واىل ع�شرة �أ��ض�ع��اف م��ن نهاية
الأ�سبوع نف�سها من العام الفائت.
وابتعد "دكتور �سرتاينج" كثرياً يف
ال�صدارة عن فيلم الر�سوم املتحركة
"ذي ب��اد غايز" ال��ذي تراجع �إىل
املركز الثاين مع حيواناته اخلارجة
عن القانون التي جتهد لكي ت�صبح
لطيفة.

